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DANUBIUS 1/1A Danubius szállodák feladatuknak érzik, hogy a rendezvények sikerességéhez ne csak rendezvény-
helyszíneik technikai felszereltségével, hanem táplálkozástudományi szakembereik évek óta össze-
gyűjtött tapasztalataival is hozzájáruljanak. 

Danubius Healthy Break márkanév alatt már Ön is biztosíthatja rendezvénye résztvevői számára azt 
a tudományosan összeállított étrendet, amely az étkezések után segít megőrizni a szellemi teljesítő-
képességet, sőt bizonyos tápanyagok által még serkenti is az agyműködést. 

Ma már köztudott, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás, az étkezések alkalmával elfogyasztott táp-
anyagok minősége, összetétele befolyásolja szellemi teljesítőképességünket. Fokozottan érvényes 
ez a munka közben elfogyasztott falatokra. Ki ne esett volna abba a hibába, hogy ebéd után, a hirte-
len megemelkedő vércukorszint következményeként szinte álomba merült? Hol lenne fontosabb a 
résztvevők figyelmének megtartása, aktivitásuk fokozása, mint egy konferencián vagy tréningen?

A Danubius Healthy Break választékában alacsony só-, cukor- és zsírtartalmú ételeket kínálunk, 
amelyek egyenletesen tarják a vércukorszintet és elegendő tápanyaghoz juttatják a szervezetet. 
Fő alapanyagai a mediterrán diétára jellemző összetevők, úgymint az olívaolaj, a különböző gyümöl-
csök, zöldségek, gabonafélék. Az ételekhez felhasznált zöldségfélék  rengeteg vitamint és ásványi 
anyagot tartalmaznak, erősítve a gyomorban található jótékony hatású bifido baktériumokat, me-
lyek  koleszterinszint csökkentő, valamint vércukorszint szabályozó tulajdonsággal rendelkeznek. Az 
egészséges kávészünet elmaradhatatlan eleme a friss gyümölcs. A gyümölcsrostok amellett, hogy 
táplálják gyomrunkban a „hasznos” baktériumokat, csökkentik a koleszterinszintet, valamint nagy 
százalékban tartalmaznak a szervezet számára védelmet jelentő antioxidáns C-vitamint.

Nyűgözze le Ön is rendezvénye résztvevőit és próbálja ki a Danubius Healthy Break kínálatát a Danu-
bius budapesti szállodáiban!

danubiushotels.hu

Good food, good business
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Már neM csak áloM  
a nagy befogadóképességű 

kongresszusI központ
A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók 
Szövetsége (MaReSz) évek óta hívta fel a kormány, a szak-
politika, valamint az üzleti világ döntéshozóinak figyelmét 
a konferencia és rendezvényszervező iparág gazdasági 
jelentőségére és az abban rejlő üzleti lehetőségek folya-
matos növekedésének lehetőségére. A MaReSz elenged-
hetetlennek tartotta a 4-5 ezer fő befogadására alkalmas 
kongresszusi központ megvalósulását. A Szövetség ezen 
célkitűzéséhez több szakmai szervezet csatlakozott, így 
a Magyar Beutaztatók Szövetsége, a Magyar Éttermek és 
Szállodák Szövetsége, továbbá a Magyar Utazásszerve-
zők és Utazásközvetítők Szövetsége.
 

J 
ött az örvendetes hír! Orbán Viktor miniszterelnök 2014 
tavaszán bejelentette: kormánydöntés értelmében felépül 

egy új Budapesti Kongresszusi Központ. 2014 elején megvá-
sárolta a magyar állam a Trigránit cégcsoporttól a Millenniu-
mi Városrészben, a Művészetek Palotája mellett található közel 
13 ezer négyzetméteres területet, ahol a konferenciaközpont 
majd megépül. Elhangzott, hogy egyeztetések kezdődtek a 
terv megvalósításáról a turisztikai szervezetekkel, minden lé-
pést velük egyeztetve tesznek majd meg a leghatékonyabb 
megvalósítás és üzemeltetés érdekében.
 
Újabb hírek nem állnak rendelkezésre, mégis örvendetes, 
hogy a kormányzat napirenden tartja a kongresszusi központ 
témát.

Fürjes Balázs Egyes Kiemelt Jelentőségű Budapesti Beruhá-
zásokért Felelős Kormánybiztos, a Hír TV-ben úgy nyilatko-
zott, hogy négy éven belül megépülhet a kongresszusi köz-
pont. Kutatásokra hivatkozva úgy vélte, hogy: a beruházás tíz 
éven belül megtérülhet, mivel kedvezőek a főváros adottságai, 
kellemes a klíma, jó a közbiztonság és elegendő a szállodai ka-
pacitás. „Elérhetjük azt, hogy a világban az első öt, Európában 
az első három konferencia célpont, konferenciaturizmus város 
között legyen Budapest”

A Magyar Turizmus Zrt. kongresszusi igazgatója Ferenczy Ani-
kó szerint Budapestnek nagy szüksége van egy 4-5 fő befo-
gadására alkalmas kongresszusi központra, hiszen a turiz-
musnak a konferenciaszervezés az egyik legkifizetődőbb ága, 
mivel egy konferenciaturista minimum háromszor-négyszer 
többet költ az átlag turistánál.

Ganczer Gábor, a Magyarországi Rendezvényszervezők és 
-szolgáltatók Szövetségének elnöke szerint a kongresszusi 
központ megvalósulásával a rendezvényszerző szakma húsz-
éves álma válhat valóra. Hiánypótló lenne a központ, amellyel 
Magyarország tovább erősödhet, mint turisztikai célpont.

Horváth Ágnes
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Nemrég, május 8-án, Stockholmban, a Bocuse d’Or világ-
hírű szakácsverseny európai döntőjén hirdették ki: 2016-
ban Budapest lesz a kontinens legjobbjait felsorakoztató 
versengés következő helyszíne. A helyszínen több ezren, 
az elektronikus média egyenes adásait nézve több millió-
nyian értesülhettek azonnal a magyar pályázat sikeréről.

Mit nyertünk?
Több mint 20 évvel ezelőtt született meg a kulináris világ leg-
nagyobb presztízsű szakmai rendezvénye a Bocuse d’Or. A 
szabályok szerint 24 séf szerte a világból versenyez élőben, 
hatalmas közönség előtt, hogy öt és fél óra alatt elkészítsen 
két tökéletes fogást, amit a szakértő nemzetközi zsűri elé tálal-
nak. A tét hatalmas: az arany Bocuse szobrocska és az azzal 
járó szakmai világhírnév. 
A Bocuse d’Or 1987 óta a világ legrangosabb gasztronómiai 
versenye, ahova idén másodjára jutott ki magyar szakács. Ko-

rábban Széll Tamásért izgult az ország, idén pedig Molnár Gá-
bor jutott tovább a lyoni döntőbe, mely 2015 januárjában kerül 
majd megrendezésre. A verseny a 20. századi modern gaszt-
ronómia pápájáról, Paul Bocuse-ről kapta nevét, akit a Gault 
Millau magazin az Évszázad Szakácsának választott. 
Ennek a világversenynek lesz Budapest – közelebbről a HUN-
GEXPO Budapesti Vásárközpont – egyik kontinentális állomá-
sa. Az európai döntő is világraszóló esemény. Mértékadó szak-
mai körök, a gasztronómia csúcsát képviselő hírességek, séfek, 
gasztronómiai szakírók, rajongók kihagyhatatlan két napjáról 
van szó, és ami még ennél is fontosabb: kitűnő alkalom, hogy 
öregbítsük országunk hírnevét a milliónyi érdeklődő előtt. 

Mit tettünk a sikerért?
A Magyar Bocuse d’Or Akadémia – a nemzetközi pályázatok-
ban nagy tapasztalatokkal bíró Hungexpo aktív közreműkö-
désével - 2013 decemberében nyújtotta be pályázatát a világ 
legismertebb szakácsversenye, a Bocuse d’Or európai döntő-
jének 2016. évi budapesti rendezésére. 
Rendkívül sokat jelentett, hogy a Magyar Bocuse d’Or Akadé-
mia megteremtette a pályázat beadásához szükséges gaszt-
ronómia szakmai feltételeket és összefogást, a Hungexpo 
pedig a nagy nemzetközi rendezvények során szerzett tapasz-
talataival és a francia anyacég támogatásával, és a versenyre 
tökéletesen alkalmas professzionális helyszín biztosításával já-

rult hozzá a sikerhez. Az ügy mellé állt a kormányzat, számos 
nagy cég, az egységesen felvonuló szakma. A mostani győze-
lem – a pályázat sikere – így egy példaértékű összefogás sike-
re, amelyhez minden szereplő a tudása legjavát adta. 
A hazai legnagyobb rendezvényszervező cég Hungexpo évti-
zedek óta ismert helyszíne a gasztronómiai kiállításoknak. Az 
elmúlt évek során cukrász és szakácsversenyek, borversenyek 
és barista bajnokságok kaptak helyet az itt zajló kiállításokon. 
A Bocuse d’Or Magyar döntője a Magyar Bocuse d’Or Akadé-
miával karöltve már két alkalommal is kifogástalan rendezéssel 
vizsgázott. Mivel a pályázat egyik alapfeltétele volt, hogy a ver-
senyt egy nagyszabású nemzetközi élelmiszeripari és gasztro-
nómia szakkiállítás mellett kell megrendezni, egyértelmű volt, 
hogy az idén tavasszal rendkívül sikeresen debütált, hazánk-
ban egyedül álló SIRHA Budapest - Nemzetközi élelmiszeripa-
ri, sütő- és cukrászipari, szálloda- és vendéglátóipari és gaszt-
ronómia kiállítás, a maga 15 ezres szakmai látogatottságával 
tökéletes választás a verseny lebonyolítására.
A Vásárközpont éppen a francia anyacég több mint 7 milliárd 
forintos beruházásának köszönhetően ma Magyarország piac-
vezető rendezvényhelyszíne. Az infrastruktúra, a kiállítóterek, 
a több ezer fős konferenciák befogadására hazánkban egye-
dülállóan alkalmas multifunkcionális „G” pavilon – itt rendezik 
majd a versenyt - a színvonalas szolgáltatások európai össze-

hasonlításban is előkelő helyet szerzett a hasonló létesítmé-
nyek rangsorában. 

A verseny folytatódik
Sokat várunk, sokat várhatunk a Bocuse d’Or Europe döntő-
jének szervezésétől. Magyarország, Budapest, a Hungexpo, a 
verseny összes résztvevője és támogatója azon a két napon 
Európa kiemelkedő figyelmére számíthat, rendkívüli lehetősé-
günk lesz arra, hogy az egész világnak bemutatkozzunk nem 
csak gasztronómiai, hanem turisztikai és kulturális szempont-
ból is. Ez a figyelem elég lehet ahhoz, hogy országunkat, szak-
mai értékeinket, cégünket vagy vállalkozásainkat hatásosan 
ajánljuk a világpiac szereplőinek, a milliónyi turistának, a Ma-
gyarország irányában nyitott partnereknek.
Ganczer Gábor a Hungexpo vezérigazgatója elmondta: „a 
Bocuse d’Or Europe pályázatot megnyertük, a felkészülés 
megkezdődött. A verseny azonban a kiállítások és rendez-
vények piacán folytatódik. A Hungexpo a hazai legjelentő-
sebb rendezvényhelyszínként mindent megtesz azért, hogy 
Magyarország nemzetközi népszerűségét más területeken is 
elősegítse, rendezvényeivel az országimázst kedvezően befo-
lyásolja. Éppen ezért részt vesz más hasonlóan jelentős pá-
lyázatokon, szervező tevékenységével állandóan jelen van a 
piacon”.

Horváth Ágnes

HungeXpo, európa
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Ahogy az angol abszurd klasszikusá-
nak tartott Monthy Python paródia-
musicalje, a Gyalog galoppból készült 
Spamalot 9 éve siker New Yorktól a 
londoni Palace-on keresztül 5 év óta 
a Madách Színházig, úgy terjedt el a 
spamelés is a világban. Bátran vall-
juk be: ebben is világszínvonalat nyúj-
tunk, hiszen ömlik a kéretlen levél 
minden postafiókba, és emiatt egy-
re szigorúbb szűrőket építenek be a 
céges szerverekbe, ami viszont sok „normális” levelet is a 
virtuális kukába küld. Mindenki retteg vagy dühöng a sok 
spamtől, egy valaki azonban fanatikusan gyűjti a rendezvé-
nyes szakma spametét. A PROMO DATA Piackutató ügyve-
zetőjével, Szentirmay Lászlóval arról beszélgettünk, hogy ez 
valamiféle mazochizmus, vagy inkább szakmai kíváncsiság?
 
n Mióta és miért kezdte el gyűjteni a rendezvényes cégek, 
hotelek e-mail ajánlatait?
– Már 2010 előtt is megtartottam az ilyen e-maileket, de féléven-
ként kitöröltem őket sok más fölösleges levéllel együtt. Négy év-
vel ezelőtt azonban készítettem egy külön fiókot, és azóta ebbe 
gyűjtöm a különböző témájú leveleket. Egy ausztriai direkt mar-
keting konferencián a külföldi kollégákkal beszélgetve megkér-
dezték, hogy adatbázisainkba beépítünk-e kontroll címeket? Ke-
rekre nyílt szememet látva elmagyarázták, ezáltal lehet pontosan 
nyomon követni, hogy kik hogyan is használják fel szakadatbá-
zisainkat. Azóta mi is jobban figyelünk erre, és a kontroll mellett 
igen érdekes megállapításokat is tehetünk. Jól lehet látni, hogy az 
egyes cégek mennyire figyelnek oda erre a valóban fontos kom-
munikációs eszközre és mekkora energiát fordítanak feltételezett 
célcsoportjuk meggyőzésére.

n Mi derült ki e kontroll címekre érkező levelekből?
– Azóta jól látjuk, hogy partnereink hogyan is használják fel adat-
bázisainkat. Vannak, akik profi levelet küldenek teljesen szabá-
lyosan, méghozzá nem túl gyakran, két-három havonta, hogy ne 
irritálják a címzettet. De van a többség, amely nagyon hetero-
gén, s ahol a leghajmeresztőbb dolgokat tapasztalhatunk. Lát-
juk, ki az, aki a havinál is gyakrabban „spamel”, a döntő többség 
egyáltalán nem használja ezt az egyébként hasznos, szinte in-
gyen az ölébe hulló lehetőséget. A csúcs persze az, amikor olyan 
feladótól jön az ajánlat, aki nem is vásárolta meg az adatbázist. 
Ekkor meggyőződünk, hogy több kontroll címre is elküldte-e a 
levelet, köztük olyan általunk kitalált cégnévre, illetve személy-
nek, aki egyáltalán nem is létezik, vagyis egyértelmű a szándé-
kos, illegális spamelés. Ekkor udvariasan megkérdezzük, honnan 
is van az adatbázis, amelyre elküldte a levelet? Volt, aki igen dur-
ván válaszolva közölte, hogy semmi közünk hozzá, s elutasította 
gáláns ajánlatunkat, hogy eltekintünk a hivatalos jogi eljárástól, 
ha megvásárolja az adatbázist. Ezt cinikusan nevetve elutasítot-
ta, de rögtön meghunyászkodott, amikor ügyvédünk hívta fel, és 
tájékoztatta, hogy körülbelül fél- és egymillió közötti összegbe 
kerül majd a bírósági eljárás, amennyiben elutasítja a békés meg-
egyezést. Ilyenkor persze rögtön megkaptuk a megrendelőt az 
adatbázisra...    

n Mit tehetünk ezekkel a nem kívánt ajánlatokkal? A legtöb-
ben irtózunk a kéretlen levéláradattól, és azonnal, olvasatla-
nul törljük is őket.
– Igen, ez így van, őszintén szólva én is csak rápillantok a sa-
ját e-mail címeinkre érkezett spamek feladójára és tárgyára, s ez 
alapján 99 százalékos biztonsággal ki is tudom lőni őket. Arról 
persze nem is beszélve, hogy nem igazán juthat át dupla tűzfa-
lunkon a legtöbb igazi spam: sok-sok külföldi idiótaság az egykori 
Viagra ajánlatok utódaitól a szörnyű magyarságú állásajánlato-
kon keresztül az afrikai banki milliók „kecsegtető” megszerzésé-
ig. Sajnos így is túl sok az online marketinget lejárató kéretlen le-
vél, de ezt viszonylag jól lehet kezelni.
 
n Hogyan?
– A külföldről érkező spameknél vigyázni kell, s nem szabad, pon-
tosabban nem érdemes rákattintani az „unsubscribe” leiratko-
zásra, mert ezzel csak megerősítjük, hogy egy „élő fiókkal” van 
dolguk, és büntetlenül úgyis folytatják a spamelést, sőt tovább 
adják-veszik címünket. A legbiztosabb, ha rendszergazdánkkal 
kizáratjuk e feladókat szerverünk szűrő rendszerében, s többet ők 
már nem zaklatnak. Persze a fifikás „gonosztevők” megpróbálják 
ezt is kijátszani, talán emlékszünk még azokra az időkre, amikor 
a Viagra tárgyú ajánlatokat elkezdték kis változtatással küldeni: 
például „V1agra”, „Vi agra”, „Viagraa” stb. kombinációkat használ-
va, de az informatikusoknak ez is csak ujjgyakorlatot jelenthetett.

n Mi a megoldás a hazai leveleknél?  
– Itt az elsődleges megoldás a leiratkozás. A korrekt kéretlen 
ajánlatok végén, sőt néha az elején ott található a „leiratkozás” 
link, amely jó esetben még működik is. Ha ugyanettől a feladó-
tól ismét kapunk ilyen levelet, azt tegyük tiltó listára, vagy akár 
jelentsük be. Ahol nincs ilyen lehetőség, ott küldjük el egy vá-
lasz levélben, hogy leiratkozás. Persze a profi spamelők lepat-
tanó „no reply” fiókról küldik zaklatásukat, és ebben az esetben 
érdemes ezt hivatalosan is bejelenteni akár a spambejelentes@
tiszteltvasarlo.hu címen, vagy akár a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóságnál (nmhh.hu). De ha mindez nem hozna eredményt, tilt-
suk ki a feladót mi magunk.  

n És mi van a legálisan e-mailt küldő tömeges ajánlatokkal? 
Ezek milyenek?
– Szomorú, hogy az illegális spamelés lejáratta ezt a jövő kom-
munikációjának indult marketing módszert. 10-15 évvel ez-
előtt még azon folyt a vita, hogy a tömeges postai direct mailt 
perszonalizáljuk-e vagy sem, hogy az olcsóbb ablakos borítékban 
küldjük-e vagy etikettel ellátva. Hogy tegyünk-e mellé prospektust 
vagy sem... Akkoriban cégünk számos több-tízezres, volt hogy 
negyvenezres kampányt perszonalizált és borítékolt, s vitt zsá-
kokban a postára. Ez persze olyan drága volt, hogy az online mar-
keting beköszöntével jogosan szűnt meg szinte teljesen. Ma már 
fehér holló egy-egy ilyen postai levélreklám, s tegyük hozzá: va-
lóban értelmetlen is, hiszen a hatékonysága minimális, semmivel 
sem nagyobb, mint a nála nagyságrenddel olcsóbb online kam-
pányoké. Természetesen ezek között is óriási különbségek van-
nak. Kontroll címeinkre kaptunk olyan levelet, amely – mint egy 
„állatorvosi ló” – tartalmazta az összes hibát, amelyet egy ama-
tőr spamelő elkövethet. Egyik ügyfelünktől érkezett egy ilyen le-

ne spaMelJÜnk: profI onlIne MarketInget!



4

vél, s nyomban égnek állt a hajam, mert a címzettnél ott talál-
tam többszáz további e-mail címet, amelyet legálisan megvásárolt 
adatbázisunkból másoltak oda. A levél nem volt perszonalizálva, 
borzasztó helyesírással közhelyeket tartalmazott, nem volt aláírva 
és még hosszan sorolhatnám. Udvariasan felhívtam a céget, ahol 
egy ifjú frissem felvett marketing asszisztens – mielőtt rátérhettem 
volna a lényegre – lelkesen említette, mennyire örül adatbázisunk-
nak, hiszen már három megrendelést is kaptak... Megköszöntem 
szavait, de udvariasan felhívtam a figyelmét, hogy legközelebb 
már „egy kicsit” alaposabban készítsék elő a levelet, s akár küld-
jék át előzetes kontrollra, hogy tanácsainkkal segítsük őket...
 
n S mit javasolt neki?
– Finoman elmondtam, hogy mit ne csináljanak, illetve hogy elő-
ször is tömeges e-mail kampánynál – ha nincs profi küldő rendsze-
rük – a címzetteket legalább a titkos másolatba, a bcc-be tegyék, 
hogy azt senki ne láthassa! A levél tárgya legyen figyelemkeltő, 
mert a legtöbb esetben már ennek olvasásakor eldől, hogy azon-
nal törlik-e a levelet. Legyen a levél mérete kicsi, 2-300 kilobájtnál 
semmiképp ne nagyobb, mert újabban a szerverek a nagy méretű 
leveleket egyszerűen visszaküldik. Vagyis érdemes szép fotóval 
színesíteni a levelet, de az ne legyen nagy felbontású szuper kép, 
mert a mérete miatt az egész levél visszapattanhat. Tegyünk egy 
halvány matt hátteret a levél mögé, hogy kitűnjék a napi levélfo-
lyamból. Amikor mi készítünk ilyen levelet ügyfelünk megbízásá-
ból, akkor még arra is odafigyelünk, hogy a háttér is passzoljon a 
cég meghatározott színvilágához. Legyen fix, például html formá-
tumú, hogy minden gépen ugyanúgy jelenjen meg, s ne elcsúszott 
sorokat, ékezetes betűk helyett hieroglifákat láthassanak. A leg-
fontosabb a levélnél a perszonalizálás. Hiába sulykoljuk partnere-
inknek, döntő többségük ezt figyelmen kívül hagyja, jobb esetben 
odateszi a „Tisztelt Hölgyem / Uram!” vagy „Tisztelt Partnerünk!” 
megszólítást. S hiába mondjuk nekik, hogy emiatt értelmetlenné 
válik a levélküldés, hiszen az ilyen levelek 80-90 százalékát kapás-
ból törlik. Ha viszont odaírják, hogy „Tisztelt Szabó Péter!” – vagyis 
a rendezvényfelelős – a címzett akkor is megkapja, ha a központi 
e-mail címre küldtük, mert a titkárnő vagy az informatikus – bár 
törölné a levelet, de – továbbítja a megszólítottnak, hogy döntse 
el ő, fontos-e neki az ajánlat vagy sem. S egy rendezvényes aján-
lat, egy hotel, egy helyszín bemutatása persze hogy fontos lehet 
egy rendezvényfelelősnek, hiszen az a dolga, hogy tervezett ren-
dezvényükhöz megtalálja a legmegfelelőbbet. Érdemes megnézni 
egyik nagy sokcsillagos hotelünk csili-vili havi hírlevelét: látszik, 
hogy 2-3 ember többnapi munkája fekszik benne, csak éppen a 
kutya sem olvassa el. Szívesen csinálnánk nekik egy profi repre-
zentatív telefonos felmérést, hogy hányan nyitották meg, hányan 
törölték kapásból, hányan kezdték el olvasni, hányan olvasták vé-
gig, és persze hogy hányan vették igénybe szolgáltatásukat... 
 
n Vagyis a perszonalizálás már fél siker?
– Nem mondanám, inkább alapkritérium. Az a lényeg, hogy el-
kezdjék olvasni a levelet. Ha perszonalizáljuk, akkor legalább fel-
keltjük a kíváncsiságot, hogy ha nem is ismerik a feladót, honnan 
tudja a nevemet? Ez a levél nekem szól, tehát kezdjük el olvasni. 
No itt jön a következő buktató: az első egy-két mondatnál, az 
úgynevezett lead-nél dől el, folytatják-e, avagy mégis csak tör-
lik a levelet. Ebben ugyanis benne kell lennie az üzenet lényegé-
nek. Amennyiben általános közhelyeket teszünk levelünk elejére, 
azonnal befejezik az olvasását. Érdemes a bal fölülre tett szemé-
lyes megszólítás mellé jobbra tenni egy kisméretű, színes fotót, 

logot vagy egyebet, ami figyelemfelkeltő és utal a cégre is. Lehet 
egy-két kisebb, a cégre vagy a kínált szolgáltatásra utaló fény-
képet elhelyezni a levél végére, akár közepébe tördelve is, ami 
feldobhatja a levelet. Fontos, hogy a levél ne legyen hosszú. Egy-
szerűen nincs időnk hosszú leveleket olvasgatni, s ha azt látjuk, 
egy hatalmas levélfolyamot kaptunk, máris könnyebben kattin-
tunk a törlés gombra. A rövid, tömör levélbe ugyanakkor helyez-
zünk linkeket, vagyis nem kell kifejteni, miért is előnyös és pon-
tosan mit is takar az ajánlott szolgáltatás, hanem jelezzük, hogy 
a szóra kattintva megismerheti ennek részleteit, előnyeit. Az is 
alapvető, hogy legyen aláírva a levél, hogy kit is lehet keresni a 
cégnél, s hogy milyen telefonon és e-mail címen lehet elérni őket. 
A honlapokon is mindig nagyképűen udvariatlan, de inkább rossz 
szándékú cégre utalóan gyanús, ha nincs pontos cím és egyéb 
elérhetőség, vonalas telefonszám, és konkrét személy megjelöl-
ve, akit meg lehet keresni. 
 
n Mit tegyünk a mellékletbe?
– Lehetőleg semmit. Először is csak megnöveljük a levél mére-
tét, ami már egy veszélyforrás, hogy nem engedik be a szigorú 
szerverek a levelet, jobb esetben lekapják róla a mellékletet. De 
felmérések bizonyítják, hogy a legtöbben egyszerűen nem nyitják 
meg a mellékletet. Volt olyan hoteles partnerünk, aki kétségbe-
esve hívott fel, hogy a címlistánkra küldött kampányuk 33 száza-
léka visszapattant. Mondtam, hogy ez meglepő, mert ugyanerre 
az adatbázisra épp egy hete küldtünk ki egy levelet ügyfelünk fel-
adójával és e-mail címéről, és csak 3,5 százalék pattant vissza. 
Erre átküldték az e-mailt, s megdöbbenve láttuk, hogy két 1,5 
megabájtos mellékletet tettek a levélhez, persze gyönyörű nagy-
felbontású fotókkal... Mondtam is: csodálom, hogy nem az 50 
százalék pattant vissza...
 
n Ezek szerint a PROMO DATA is vállal ilyen perszonalizált 
kiküldést?
– Igen, sőt magát a levelet is elkészítjük, ha kérik. Ilyenkor mi 
csak egy nyers szöveget várunk, hogy mit is szeretnének üzenni 
a címzetteknek, mit ajánlanak, esetleg milyen kedvező akciójuk 
van, s mi ezt profi módon megfogalmazzuk, fotókkal tördeljük, 
linkekkel látjuk el, s perszonalizálva kiküldjük, mintha ők tették 
volna. Mi nem is látjuk a válasz leveleket. Ezt a szolgáltatást nem-
csak a kislétszámú vállalkozások veszik igénybe, hiszen számos 
nagy cégnek, nemzetközi multiknak is végeztünk el ilyen sokez-
res e-mail akciókat. Az egyik nagy autómárka vezérképviseletnek 
katasztrofális levelező-rendszere van, de az anyacég nem engedi 
ennek mellőzését, vagyis ők egyszerűen nem is tudnának ilyen 
profi kampányt lebonyolítani.
 
n Akkor a profi online a jövő kommunikációja?
– Egyrészt igen, hiszen – mint láthatjuk – teljes mértékben a pos-
tai direct mailing helyébe lépett. Jogosan, hiszen gyors, olcsó és 
a linkeken keresztül a cég honlapjára vezetve az érdeklődőt, igen 
részletes és látványos információval szolgálhat. Másrészt viszont 
el kell ismerni, hogy ez is csak egyoldalú kommunikáció, és nem 
derül ki, hogy a célszemély, a célcsoport hogyan is reagál. Persze 
lehet mérni a megnyitást, a linkekre kattintást és egyebeket, de ez 
soha nem fogja helyettesíteni az interaktív telemarketinges meg-
keresést. Nem véletlen, hogy egyre több ügyfelünk kér az online 
kampány helyett vagy inkább azzal kombinálva telefonos tárgya-
lás-előkészítést. Ezek a lead generation kampányok jelentik most 
és a jövőben is a leghatékonyabb ügyfél-akvizíciót.

Horváth Ágnes   
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Megalakulásának 40. évfordulóját ünnepel-
te 2014. június 4-én a Magyar Utazásszer-
vezők és Utazásközvetítők Szövetsége a 
budapesti Széchenyi Gyógyfürdő díszter-
mében megtartott ünnepi közgyűlésén.

A  rendezvényt nagy érdeklődés övezte. Fel-
elevenedtek az elmúlt négy évtized emlé-

kei, a változások és a jövőbeni feladatok. A jubile-
um alkalmából a résztevőket többek között dr. Nemes 
Andrea, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője 
köszöntötte, aki kiemelte, hogy a jövőbeni célok között a leg-
fontosabb a versenyképesség növelése, amelyet segítenek 
majd az uniós pályázatok 
is, amelyek 60%-át gazda-
ságfejlesztésre fordítanak.
Felhívta a figyelmet az 
utaztatókat próbára tevő ki-
hívásokra, mint a „dynamic 
packaging”, vagy az újfajta 
kommunikáció szükséges-
sége. 
Mint fogalmazott, a tárca 
továbbra is örömmel mű-
ködik együtt az utazási iro-
dákkal és megköszönte a 
szövetség által tett javasla-
tokat, indítványokat, észre-
vételeket. 
Távolléte miatt videó üze-
netben gratulált Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese.
Megköszönte az együttműködést Szőke László, a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója és a közgyűlést 
megtisztelte jelenlétével Komoróczki István államtitkár is, aki a 
következő kormányzati struktúráról is beszélt.
Az Európai Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsé-
ge levélben köszöntötte a MUISZ-t, amely 1994 óta tagja az 
ECTAA-nak. 
Az eseményen a Turizmus Panoráma Bulletin főszerkesztője 
Szebeni Zsolt is visszaemlékezett az elmúlt 40 év fordulatai-

40 éves a MuIsz ra és visszatérő kérdéseire, hiszen – mint kiemelte – nincs új a 
nap alatt; ahogyan az ötletek, úgy a lobbi témák is is-

métlődnek, még ha a világ olyan sokat is változott 
négy évtized alatt.

Molnár Gabriella elnöki beszámolójában össze-
foglalta az elmúlt fél év fontosabb eseményeit 
és a szövetség előtt álló fontosabb tennivaló-
kat. Folyamatosan napirenden tartják a feke-
te utazásszervezés, a magas áfa kulcs és a 
turistabuszok fővárosi parkolásának kérdését.

Mint mondta, a Ptk. változásaira való tekintet-
tel új ajánlás készül a szervezők és viszonteladók 

közötti szerződésre. Dolgoznak egy kedvezmény-
rendszer létrehozásán is, amely az utazási irodák mun-

katársainak biztosítana széles körű kedvezményeket külön-
böző szolgáltatási területeken, tankolásnál, áruházláncoknál. 
Folytatják az utazási irodák értékesítői részére szervezett to-

vábbképzéseket, és fontos 
cél a tagok aktivizálása és 
a tagtoborzás is.
Utóbbit szolgálják majd 
az új kezdeményezés-
ként útnak indított MUISZ-
vacsorák, melyre mindig 
egy-egy, a szakma számá-
ra fontos személyt hívnak 
meg. Az első alkalomra a 
Columbus Étteremhajón 
kerül sor, a vendég dr. Hor-
váth Viktória helyettes ál-
lamtitkár lesz.
Elhangzott: a szövetség 
visszaváltoztatja nevét Ma-
gyar Utazási Irodák Szövet-

ségére, amely a nagyközönség és a szakma számára is köny-
nyebben használható. Mindehhez új arculat is készül.
A közgyűlésen elismerések átadására is sor került. Az Év Ifjú 
Utazási Irodása díjat Forrai Katalin, a Weco-Travel munkatár-
sa kapta. Oklevéllel köszönték meg a sok éves közös munkát 
Sonja Jelinkovának, a szlovák, és Marin Skenderovicnak, a hor-
vát idegenforgalmi képviselet vezetőjének. Marin Skenderovic 
rövid, több érzékszervvel is befogadható prezentációt is tartott 
Horvátországról, koktélokkal és vidám dalmát zenével örven-
deztette meg a jelenlévőket.

www.muisz.com

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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A Magyar Fesztivál Szövetség, a magyarországi feszti-
válok legnagyobb ernyőszervezete, 2014. május 21-én és 
22-én tartotta kétnapos, konferenciával kiegészülő tava-
szi közgyűlését Leányfalun és Szentendrén.

A  kétnapos esemény első napján a hazai és európai fesz-
tiválminősítési rendszerrel és annak gyakorlatával, a má-

sodik napon a Hungarikumok, a Magyar Értéktár és a Szellemi 
Kulturális Örökség témakörével foglalkozott. 
„Óriási felelősség, hogy annyian szeretnek minket! Nap-
mint nap tapasztaljuk, hogy az évi több milliós fesztiválláto-
gató közönségünkön túl van egy láthatatlan háló, amely ve-
lünk mozdul” – fogalmazódott meg a konferencián, ahol a 105 
tagszervezet képviselői mellett részt vettek  a legnagyobb ma-

gyarországi fesztiválok vezetői is. Gerendai Károly a Sziget 
nemzetközi sikertörténetének szakmai oldalát világította meg, 
Lobenwein Norbert pedig ez alkalommal vette át az általa 
képviselt Volt Fesztivál kiváló minősítését tanúsító oklevelet. 
A Szövetség éves közgyűlése egyhangúlag fogadta el az el-

nökség 2013. évre vonatkozó beszámolóját, valamint tisztújí-
tásra is sor került. Bukovinszky Béla korábbi alelnök lemon-
dása miatt helyére új alelnököt, Borsa Katát az Öt Templom 
és Öt Templom Advent fesztiválok főszervezőjét választotta 
meg a közgyűlés, aki eddig a MFSZ Művészeti Fesztiválok 
Tagozatának vezetője volt. A tagozat ezt követően Herczeg 
Tamást a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóját válasz-
totta vezetőjének.

A közgyűlés alkalmával rendezett 
konferencia meghatározó témá-
ja volt a MFSZ működésében is 
nagy jelentőséggel bíró fesztivál 
regisztrációs és minősítési rend-
szer megújítása. Ennek adott 
különös aktualitást az Európai 
Fesztivál Szövetség (EFA) ez 
évi kezdeményezése az európai 
fesztiválok értékelésére, minőség 
fejlesztésére, amelynek eszkö-
ze egy európai fesztivál díj létre-
hozása. A konferencia díszven-
dégeként Kathrin Deventer, az 
Európai Fesztivál Szövetségének 

főtitkára is csatlakozott a programhoz. Előadásában kiemel-
te, hogy a most formálódó európai fesztiválminősítési rendszer 
alapjául jórészt a Magyarországon 2008. óta működő regiszt-
rációs és minősítési rendszer szolgált. 
A magyar minősítési rendszeréről kapott, pozitív visszajelzés 
mellett nagyon fontos, hogy a fesztiválok is kérik és várják 
a minősítéseket és hasznos szakmai segítségnek és pozitív 
visszajelzésnek tartják azt. A minősítési rendszert a szakma 
elfogadja és él vele és nagy öröm, hogy egyre több határon 
túli fesztivál is kéri a regisztrációt és a minősítést. 
A Szövetség megítélése, hogy ha egy ekkora adatbázis bir-
tokában van és működtet egy rendszert és egy ilyen szakmai 
rendszer működtetőjeként, hiteles információkkal tud szolgál-
ni, akkor az a helyes ha ezt a döntéshozók (illetékesek) érintet-

beszámoló a Magyar fesztivál szövetség  
éves közgyűlése és konferenciája programjáról

Hírek a szakmai szövetségek életéből
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
tek figyelmébe ajánlja, hogy alapot szolgáltasson a szakmailag 
megalapozott döntésekhez. Nem vonva ezzel kétségbe, hogy 
a döntés lehetősége és felelőssége mindig az aktuális, dele-
gált szervezeté, kuratóriumé.
Ennek a felajánlott és lehetséges együttműködésnek az 
első gyakorlati lépései egyébként már megtörténtek a NMI, 
az EMMI, a Hungarikum Bizottság és a Szellemi Kulturális 
Örökség Igazgatóság hivatalos képviselőivel, akik személyes 
részvételükkel, egy-egy előadás, majd egy kerekasztal beszél-
getés keretében, a konferencia második napján átfogó képet ad-
tak a fesztiválszervezők számára működésükről, céljaikról. 
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy időszerű 

az együttműködés és az újabb lehetőségek összegzése és to-
vábbi fejlesztése. A megújítás egyik szempontja lehet, hogy az 
állami forráselosztás adminisztrációja kezelni tudja, és a gya-
korlatába beillessze a programot. 
Az összefogás a kormányzat, a szakmai feladatokat ellátó ál-
lami intézmények és a minőséget képviselő hazai fesztiválok 
szervezetei között erőteljes – Európában is egyedülálló - nem-
zeti kulturális értéket és dinamikusan tovább fejlődő turisztikai 
piacot teremthet. 
Ez az egyik elérendő cél a magyar hazai fesztivál-világ számá-
ra – szögezték le a konferencián jelen lévők.

tisztújító közgyűlést tartott a Maksz
Megtartotta éves rendes közgyűlését a Magyarországi 
Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ), ahol 
a tisztségviselők újraválasztásáról is döntöttek a tagok.
 

T  
öbb régi tisztségviselő mellett új tagok is bekerültek a 
MAKSZ elnökségébe a szövetség 2014-es közgyűlésén 

tartott elnökségválasztáson. Hazánk 48, meghatározó, kom-
munikációs ügynökségét tömörítő szövetségének vezetésében 
nem történt változás, mivel a tagok Aczél László (Y&R) elnök-
nek egyhangúlag bizalmat szavaztak az elkövetkező két évre is.
A tisztújítást követően az ATL szekciót továbbra is Blaskó Ni-
kolett (ACG) vezeti, az elnökségi tagok közé pedig Bölcs Ádá-
mot (Well), Tóth Gábort (Geometry Global) és Urbán Zsoltot 
(HD Group) is beválasztották. A Médiaszekció élén a követke-
ző időszakban Szabó Edina (OMD) áll, valamint Gulyás János 
(MEC Hungary) is helyet foglal az elnökségben. A BTL szekciót 
2014-től Sipos Dávid (HPS Group) irányítja. A jelentős mérték-
ben megnövekedett Online szekció vezetésében nem történt 
változás, azt továbbra is Erős Attila (Fastbridge) vezeti, mun-
káját pedig Kovács Nándor (kirowski Isobar) és Probáld Attila 
(HPS Digital) segítik. A MAKSZ év elején indult PR szekciója 
élén Balatoni Zsófia (Uniomedia) áll.
Aczél László, a MAKSZ elnöke újbóli kinevezésével és jövőbe-
ni terveivel kapcsolatban elmondta, hogy a szervezet az elkö-
vetkező időszakban néhány főbb projektre fókuszál majd, de 
azokat jóval erőteljesebben fogja kommunikálni. Ilyen projekt 
a Tenderezési Útmutató bővítése – az ügynökségeknek súlyos 
veszteségeket okozó, meg nem valósuló, „felesleges” tende-
reztetéssel szembeni fellépés. A MAKSZ idén tervezi megjelen-
tetni Kompenzációs Útmutatóját, melyben az egyes feladatokra 
fordítandó ügynökségi munkaórák meghatározása mellett kü-
lönböző – más más helyzetben alkalmazható - kompenzációs 
modellek is szerepelni fognak. A piackutatókkal - PPT-vel - kö-
zösen kidolgozott Reklámkutatási Útmutató szintén idén nyá-
ron kerül bemutatásra. A MAKSZ tervei között szerepel továb-
bá saját brandjeinek erősítése, mint pl. az M-Lista, az Arany 
Penge és az EFFIE; a KRU kreatív utánpótlás-nevelés folyta-
tása a Young Lions, a Portfolio Night, a Nemes Juli díj és az 
Eurobest Young Creatives programokkal, valamint az online 
marketing és BTL oktatási projektek továbbvitele.
Több régi tisztségviselő mellett új tagok is bekerültek a MAKSZ 
elnökségébe a szövetség 2014-es közgyűlésén tartott elnökség-
választáson. Magyarország 48 kommunikációs ügynökségét tö-

mörítő szövetségének vezetésében nem 
történt változás, mivel a tagok Aczél Lász-
ló (Y&R) elnöknek egyhangúlag bizalmat 
szavaztak az elkövetkező két évre is. 
A tisztújítást követően az atl-szekciót to-

vábbra is Blaskó Nikolett (ACG) vezeti, az elnökségi tagok közé 
pedig Bölcs Ádámot (Well), Tóth Gábort (Geometry Global) és 
Urbán Zsoltot (HD Group) is beválasztották. A médiaszekció 
élén a következő időszakban Szabó Edina (OMD) áll, valamint 
Gulyás János (MEC Hungary) is helyet foglal az elnökségben. A 
btl-szekciót 2014-től Sipos Dávid (HPS Group) irányítja. A jelen-
tős mértékben megnövekedett online-szekció vezetésében nem 
történt változás, azt továbbra is Erős Attila (Fastbridge) vezeti, 
munkáját pedig Kovács Nándor (Kirowski Isobar) és Probáld At-
tila (HPS Digital) segítik. A MAKSZ év elején indult pr-szekciója 
élén Balatoni Zsófia (Uniomedia) áll.
Aczél László, a MAKSZ elnöke újbóli kinevezésével és jövőbe-
ni terveivel kapcsolatban elmondta, hogy a szervezet az elkö-
vetkező időszakban néhány főbb projektre fókuszál majd, de 
azokat jóval erőteljesebben fogja kommunikálni. Ilyen projekt 
a Tenderezési Útmutató bővítése – az ügynökségeknek súlyos 
veszteségeket okozó, meg nem valósuló, „felesleges” tende-
reztetéssel szembeni fellépés. A MAKSZ idén tervezi megjelen-
tetni Kompenzációs Útmutatóját, melyben az egyes feladatokra 
fordítandó ügynökségi munkaórák meghatározása mellett kü-
lönböző – más más helyzetben alkalmazható – kompenzáci-
ós modellek is szerepelni fognak. A piackutatókkal – PPT-vel 
– közösen kidolgozott Reklámkutatási Útmutató szintén idén 
nyáron kerül bemutatásra. A MAKSZ tervei között szerepel to-
vábbá saját brandjeinek erősítése, mint pl. az M-Lista, az Arany 
Penge és az EFFIE; a KRU kreatív utánpótlás-nevelés folyta-
tása a Young Lions, a Portfolio Night, a Nemes Juli díj és az 
Eurobest Young Creatives programokkal, valamint az online 
marketing és BTL oktatási projektek továbbvitele.
A megválasztott elnökségi tagok megbízatása két évre szól, 
bővebb információ az elnökségről a MAKSZ hamarosan meg-
újuló honlapján olvasható.

www.maksz.com
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
turisztikai és vendéglátó Munkaadók országos szövetsége (vIMosz)

közgyűlést tartott a Magyar beutaztatók szövetsége

tisztújító közgyűlést tartott a Magyar vendéglátók Iparegyesülete

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövet-
sége (VIMOSZ) szervezésében 2014. május 29-én az Artis-
jus tájékoztatót tartott a rendezvények, előadások díjairól 
a Gundel étteremben. 

A jogvédő irodát Dr. Szinger András főigazgató és Dr. Filák Má-
ria műsorengedélyezési főosztályvezető képviselte,  szakmai 
oldalról pedig a VIMOSZ-on túl a Magyar Szállodák és Étter-
mek Szövetsége, a Magyar Utazásszervezők és Utazásköz-
vetítők Szövetsége, a Vendéglátó Ipartestület, valamint a Ma-
gyarországi Rendezvényszervezők-és Szolgáltatók képviselői 
voltak jelen. A főigazgató előadásában ismertette az Artisjus 
történetét, működésének körülményeit és szigorú feltételeit 
valamint a jövőbeli terveket. Ezt követően a turisztikai szakér-
tők mondhatták el esetleges sérelmeiket, tehették fel a tarifa-
rendszerrel kapcsolatos kérdéseiket. 
A kerekasztal beszélgetés kiváló alkalom volt a jogvédő iroda 

működésének és gondolkodásának megismerésére és azt is 
megbeszélték, hogy a turisztikai szakma érintettjei (vendéglá-
tósok, szállodások és rendezvényszervezők) és a díjbegyűjtő 
esetenként egy oldalon állnak: az Artisjus ugyanis pontosan 
érzékeli, hogy a szakma hol és milyen nehézségekkel küzd, a 
szerződések felmondása neki sem érdeke. Éppen ezért nyitott 
az egyedi, égető problémákra, általános csökkentést azonban 
a speciális és többrétű tarifarendszer miatt nem tud alkalmazni.
A felek a megbeszélés végén egy ismételt találkozóban álla-
podtak meg a nyár végére, melyen a szakmai, indikatív javasla-
tokat egyeztetnék a felek a díjszabás áttanulmányozása után. 
Ez alapján az Artisjus próbaszámítást végez és a VIMOSZ mint 
katalizátor áll az ügy mögé, hogy a szállodaszektorhoz hason-
lóan a vendéglátás és rendezvényszervezés területén is meg-
állapodás születhessen néhány a versenyképességet segítő 
pontban.

VIMOSZ

A Gundel étterem Télikertében tartotta április 10-én köz-
gyűlését a MABEUSZ. Elkészült és rövidesen közzé teszik 
a szövetség honlapján is a beutazó turizmus gazdasági je-
lentőségéről szóló tanulmányt – mondta Kálmán István, a 
Magyar Beutaztatók Szövetsége (MABEUSZ) elnöke.

A közgyűlés első, zárt részében a fővárosi közlekedésben ki-
alakult helyzettel foglalkoztak a tagok. A szövetség részletes 
anyagot készít a témában a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal 
hónap végén megrendezésre kerülő ülésére.
A rendezvény hátralévő részében prezentációk hangzottak el. 
A 3D Past csapata a Budai Vár fénykoráról szóló térhatású fil-
met mutatta be, amely december óta látható a Budai Várban, 
a Nemzeti Táncszínház épületében megnyílt 3D Past moziban. 
A tervek szerint néhány hónap múlva elkészül a Magyarország 
történelmét bemutató, ugyancsak 3D film.
A Rác fürdő és a Citadella sétány között kb. egy év múlva el-

Tisztújító Közgyűlést tartott a május 28-án az MVI (Ma-
gyar Vendéglátók Ipartestülete).

A tagok egyhangúan elfogadták a 2013. évi beszámolókat, ki-
jelölték a 2014. évi cselekvési tervet, valamint megválasztották 
az MVI elnökségét.
A testület elnöki tisztségét az elkövetkezendő négy évben is-
mét Kovács László látja majd el. Szintén döntés született az 
elnökhelyettesek személyéről, mely szerint Berkes Gyula Kor-
mányzati kapcsolatokért felelős alelnök, Garaczi János Régiós 
alelnök, Semsei Rudolf Általános alelnök, Szakály Attila Gaz-
dasági alelnök kapott megbízást.
Megválasztották a Felügyelő Bizottság elnökének Horváth Ta-
mást, valamint kijelölték a Képviselő Testület tagjait is Jakabffy 
László, Balázs József, Gottwald Zoltán, Rápolthy István, Major 

készülő libegő terveit Prekuta 
Bálint, a Rác Fürdő Kft. tulajdonosa mutatta be.
Nacsa Olivér producer-ötletgazda és Szentpéteri András, a 
Budapesti Operettszínház marketing managere beszámolt ar-
ról, hogy ez év augusztusában a tervek szerint két alkalommal 
kerül megrendezésre a Budavári Palota Oroszlános udvarában 
a Budavári Palotakoncert.
Ez  év július 31– augusztus 3. között, a Szegedi Szabadtéri Já-
tékok „nappali elfoglaltságaként” megrendezésre kerülő sze-
gedi Hungarikum Fesztivált, illetve a Magyar Fesztivál Szö-
vetséghez tartozó, részben már minősített rendezvényeket 
ajánlotta a beutaztatók figyelmébe Elekes Zoltán, a szövetség 
alelnöke.
Végül Kolesár Krisztián, a Visionary 7 kreatívügynökség krea-
tív producere adott jól hasznosítható tippeket a kreativitás és 
innováció jegyében.

MABEUSZ

Vilmos, Csapodi Balázs, Ipacs Tamás, Bardóczy 
Ákos Kolos, Molnár Attila és Borsi András szemé-
lyében. Megválasztásra kerültek az MVI Bizottsá-
gainak elnökei is: Ipacs Tamás (Sajtó Bizottság), 
Garaczi János (Régiós Bizottság), Semsei Rudolf 
(Szakmai Stratégiai Bizottság), Jakabffy László 
(Etikai Bizottság), Szakály Attila Oktatási- és Versenybizottság). 
Emellett határozat született a tagsági jogviszonyok felülvizsgá-
latáról és a tagi nyilvántartás aktualizálásáról. A közgyűlés jó-
váhagyta a hatályos jogszabályoknak megfelelően az Alapító 
Okirat – kizárólag törvényi hivatkozásaiban történő – módosítá-
sait, valamint döntött a jelenlegi három MVI Alapítvány össze-
vonásáról, s ezzel egyidejűleg felhatalmazta az elnököt az ezzel 
kapcsolatos eljárási ügyek lebonyolítására. 

MVI
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a Balaton cseppenként

CsapatkováCsolás a bor körül!
Élmény – és nem teher, mámor és nem megfelelés!

Hagyományos ételek, kemencében sültek és bor, bor, bor…
A feladatok a legszebb ember alkotta tájban a szőlőhegyen, és a Széchenyi család egykori pincében, a „bor körül” szerveződnek.  
A bor magyar ember számára különösen fontos, hiszen hite gyakorlásakor, születésétől a koporsója rovásáig, hadas időkben, böjt időben 
és sokadalmakon bort ittak, és ez a megbecsülés fontos része volt. A feladatok során részesei lesznek a borkészítés odaadó munkájának, és 
misztériumának. Főzni öröm: a zalai ételek helyi alapanyagból készülnek. Jó idő esetén sütés-főzés a szabadban, bográcsban, kemencében, 
nyárson és grillen…

Bezerics Dániel
Tel: 06-70-313-1397    E-mail: bezerics.daniel@bezerics.com

Széchenyi Pince Bor és Rendezvényház, Szentgyörgyvár, Kossuth L. u. 23

www.szechenyipince.hu    www.bezerics.com    www.bacchushotel.hu

Bacchus Borolimpia®
A vidám pincemunkák: bortömlő hajtás, dugózás, csántérjárás, 
hordó gurítás, betyár oltár, bor házasítás, lopózás, pince labirintus, 
hordó-hódítás. Borismeret: kóstolás technika, kínálás, étel párosítás, 
borstílusok, borleírás. Borkóstoló:. Kóstoló a gazdával, mindig 
titkos izgalmat rejt magában. Bemenni a Széchenyi család által 
épített pincébe, megérinteni a hordókat, titkon megkopogtatni…

Szőlőhegyi vesszőfutás 
Vidám szőlőhegyi tortúra: szőlő csősz, lovaskocsizás, St. Orbán 
engesztelés, veterán traktorok, borlovagi torna, ménszemle,  
lószerszámozás, bűvös kút… 

Szüreti csapatkovácsolás   
A szüret vidám, sátoros ünnep. Szedés, puttonyozás, darálás, 
préselés. A nyert mustot külön erjesztjük, és saját tervezésű címkével 
palackozzuk. Langallós fogadás érkezéskor, szüreti menü, must és 
bor, bor, bor….

Disznótoros csapatkovácsolás
Hagyományos, mangalica disznó vágása. Csoportos kolbász töltés, 
kenőmájas töltés, disznósajt készítés, kóstoló csomag. „Paraszt 
wellnes”: vesevelő, böllérmáj, sült vér, toros káposzta, pecsenye, 
hurka, kolbász, rétes és  bor, bor, bor… 

borház
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fesztiválajánló
ÁloMvAlósÁg – ÖT nAp ünnEp Az ég AlATT
7. ördögkatlan fesztIvál  
augusztus 5–9.
Nagyharsány – Kisharsány – Palkonya – Beremend – Vylyan Terasz

Ez a hetedik alkalom, hogy Bérczes László és Kiss Mónika, 
a két fesztiválszervező „kosárfonó” közös álmaiból augusz-
tus elejére egy fesztivál lesz a valóság – olyan fesztivál, ahol 
öt napon keresztül egy gyönyörű vidéken – négy baranyai fa-
lucskában – barátságban, békességben és felszabadultan 
ünneplünk. Ünnepe ez a minőségnek, az emberségnek, a de-
rűnek, ünnepe az önmagát meghaladni akaró embernek.

”Vissza kell térni a kézművességhez. A „kosárfonáshoz”. Ez évtize-
dek óta mániám. Nem „új” színházat kell csinálni, hanem vissza kell 
adni a színházcsinálás esetlegességét, eseményszerűségét, ezáltal 
közéletiségét. De azt a fajta közéletiséget, aminek az ünnephez van 
köze, hiszen a színház eredetileg az ünnepekből született. Márpe-
dig az ünnep szép…” Ruszt József fogalmazott  így, őt hívjuk segít-
ségül, amikor meg akarjuk fogalmazni, miért is hoztuk létre 2008-
ban az Ördögkatlan Összművészeti Fesztivált. Sokunk számára a 
kosárfonás, az ünnep és az Ördögkatlan ugyanazt jelenti. Ez a fesz-
tivál öt nap ünnep. Azt akarjuk, hogy a megszülető ünnep minden 
porcikájához közünk legyen, ahogyan a kosárfonó mesternek is a 
kezéből kiadott kosarához. Tudjuk, addig érdemes csinálni, amíg a 
kosár elfér kettőnk tenyerén.” (Bérczes László)

Hogy kik ünnepelnek idén velünk? A katlanozók már tudják, mit 
jelent a „díszvendégség”: a fesztivál díszvendégei több napot 
töltenek a Katlanban, és több produkcióval különböző arcaikat 
mutatják meg. A Katona József Színház érkezik a lengyel drá-
maíró Tadeus Słobodzianek A mi osztályunk című művéből ké-
szült előadással, a Szabadkai Népszínházzal közösen készített 
Vörös című előadással (rendező: Máté Gábor – akivel természe-
tesen beszélgetés is lesz), Haumann Péter a Szokratész védőbe-
szédével, Fekete Ernő a Weöres Sándor verseiből összeállított 
Mennyekbe vágtató prolibusszal, Szacsvay László pedig Pianí-
nó című Szép Ernő-estjével. Lajkó Félix nemcsak lemezbemu-
tató koncertet ad, de a Budafoki Dohnányi Zenekarral is fellép 
a beremendi színpadon. Horváth Csaba rendező-koreográfus 
szintén több előadással érkezik: a fizikai színházrendező osztály 
Toldi című mozgásszínházi előadásával, a Forte Társulat pedig 
az Irtással. Díszvendég még Lengyelország – a Walny Teatr: a 
Hamlet és Don Quijote című művekkel, a Teatr Na Walizkach a 
gyerekeknek szóló Bohóctámadással érkezik, a Nézőművészeti 
Kft. és a Szkéné Színház pedig a lengyel drámaíró, Artur Pałyga 
A zsidó című művéből készült előadást hozza el. 

A tavalyi Mozart Requiem után Beremenden a Megbékélés 
Kápolna előtti réten most Beethoven IX. Szimfóniája zeng 
majd fel Dinyés Dániel vezénylésével. A komolyzenénél marad-
va még: a palkonyai templomban a Dohnányi-kvartett szintén 
Dinyés Dániellel Mozart-Beethoven-koncertet ad, és folytató-
dik az Opera-beavató sorozat is – ezúttal Offenbachhal. 

Cseh Tamás halálának ötödik évfordulóján, augusztus 7-én 
17.04 perckor a szervezők tervei szerint minden katlanozó 
együtt emlékezik majd meg a fesztivál egyik fővédnökéről – 
In Memoriam Cseh Tamás a Kórusok Éjszakája résztvevői-
ből toborzott kórussal és Tóth Árpád vezetésével de reménye-
ink szerint többezren összegyűlünk majd ezen a délutánon, és 
együtt énekeljük Tamás valamelyik dalát.

A nép-, világ-, és jazz-zene rajongói a Csík Zenekarral, a 
Romungro Fiúkkal, Ferenczi Györggyel & a Rackajam-mel, 
a Wahorn Airporttal, Both Miklóssal, Balthazar Montanaro-
Naggyal, Tompos Kátyával és Hrutka Róberttel ünnepelhetnek. 
A nagy- és kisharsányi bulik pedig olyan előadókkal dübörög-
nek majd, mint a lengyel Mitch&Mitch (a Quimby zenekar ked-
venc együttese), az ukrán-észt Svjata Vatra, a francia Wombo 
Orchestra, a belga Summer Rebellion, a hazai palettáról pedig 
többek között a 30Y, a Budapest Bár, a Vágtázó csodaszarvas, 
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www.ordogkatlan.hu

„Ha egy ember álmodik, az csak egy álom,  de ha több ember álmodik egyszerre,  az a valóság kezdete”
(Friedensreich Hundertwasser)



13

w
w
w
.h
u
n
g
a
ri
k
u
m
-f
e
s
zt
iv
a
l.
h
u

H
u
n
g
a
ri

k
u
m

 F
e
s
z
ti

v
á
l

N
e
m

z
e
ti

 é
rt

é
k
e
k
, 
m

in
ő
s
é
g
i 
m

a
g

y
a
r 

te
rm

é
k
e
k
 k

iá
ll
ít

á
s
a
 é

s
 v

á
s
á
ra

S
z
e

g
e
d
, 
S

z
é
c
h
e
n
y
i 
té

r
2
0
1
4
. 
jú

li
u
s
 3

1
 -
 a

u
g
u
s
z
tu

s
 3

.

fa
ce

b
o
o
k.
co

m
/h
u
n
g
a
ri
ku

m
sz

e
g
e
d



14

IDÉN 15. ALKALOMMAL 
ÜNNEPEL SAVARIA!

A Savaria Történelmi Karnevál szervezői már gőzerővel dol-
goznak, hogy augusztus 21–24-ig ismét színvonalas prog-
ramok várják a látogatókat Szombathelyen. Több mint 20
helyszín, több mint 200 program ígér felejthetetlen perceket
a karneválozóknak. Az aktualitásokról folyamatosan tájéko-
zódhat a www.savariakarneval.hu-n, és a rendezvény hiva-
talos Facebook oldalán!

A Savaria Történelmi Karnevál nem csak Szombathely, de
Közép-Európa legnagyobb jelmezes-historikus rendezvénye
is. A karneválozó városban a látogatók egy különleges idő-
utazás részeseivé válnak, ahol a 2000 éves történelem, a mű-
vészetek, és a hagyományok találkoznak a jelenben. A törté-
nelem órán tanultak megelevenednek, sőt kézzelfoghatóvá
válnak, ami kicsik és nagyok számára egyaránt varázslatos
élmény!
A karnevál a Nyugat-Dunántúl kiemelt örökségturisztikai prog-
ramja, kiváló minősítésű fesztivál. A rendezvény létjogosult-
ságát a megőrzött római sírkövek, oltárok, feliratok, régészeti
leletek igazolják, bizonyítékául annak, hogy a város Pannónia
fontos polgárjogú települése volt. 

Az év elején Szommer Ildikó fesztiváligazgató immáron
másfél évtizedes áldozatos munkáját az „Év Fesztiválszer-
vezője” díjjal is elismerte a szakma, amely garanciát jelent
arra, hogy idén is remekül fogunk szórakozni.

A programfolyam augusztus
elején a Borversennyel ve-
szi kezdetét, hiszen idén is
szakavatott zsűri választja ki
a nevezők közül azt az egyet,
mely egy éven át viselheti
majd a „Karnevál bora 2014”
megtisztelő címet.

Aki már átélte pontosan
tudja, aki még nem karnevá-
lozott, csak sejtheti, mit je-
lenti ennek a forgatagnak a
részesévé válni. Kezdjük talán a legnagyobb területet betöltő
Öreg Város Vásárával, hiszen évről-évre az ország legkiválóbb
mesterei, és kézművesei sereglenek a vasi megyeszékhelyre,
hogy szebbnél-szebb portékáikkal csalogassák a nagyérdeműt.
És nem kell aggódni, itt bizony korhű holmikat, különleges,
természetes alapanyagokból készült piperéket, ékszereket, fa-
zekakat, íjakat, lószerszámokat fog találni, és nem hiányoznak
a szőttesek, a kosarak, a kerámiák, az autentikus fajátékok sem.

A hagyományőrző csoportok sok esetben egész évben erre
a rendezvényre készülnek, hiszen számukra itt egyedülálló
lehetőség kínálkozik a bemutatkozásra. A Ferences Kertbe

beköltözve maguk is átélhetik a nomád korok világát, ezáltal
a karneválozók számára is bepillantást engedve a régi idők
hétköznapjaiba. A Történelmi Témapark programját pedig
folyamatos bemutatók, harcos erőpróbák, látványos pro-
dukciók színesítik – ennek köszönhetően ez a Savaria 
Történelmi Karnevál talán legtöbb élményt és történelmi lát-
ványosságot kínáló helyszíne.

A karnevál ütőere évről-évre a Fórum Színpad, a Borok utcája,
és a Sörtér által határolt terület. De ne hagyja magát megté-
veszteni, ennek nem csak az az oka, hogy az ország bortermő
vidékeinek legjobb nedűit, vagy épp a kézműves sörök legjavát
kóstolhatja itt végig, hanem az is, hogy a színvonalas zenei
programoknak köszönhetően itt mindig kiváló a hangulat.
Idén fellép majd Geszti Péter és a Gringo Sztár, ellátogat
Szombathelyre a Roy és Ádám Trió, élőben koncertezik
Djabe, valamint Ferenczi György és a Rackajam is. De kel-
lemes perceket ígér a Dela Dap!, a Barabonto, az Anima

Sound System, a Firkin, és a Cimbaliband produkciója is,
melyeket a régióban egyedülálló módon ingyenesen csak
itt hallgathatunk meg – legalábbis ilyen mennyiségben…
A szervezőket egy dolog motiválta: igazi fesztivál hangulat
megteremtése a minőségi szórakoztatás jegyében – győződjön
meg róla személyesen, hogy sikerül-e!

A vasi megyeszékhely múzeumai idén is csatlakoznak a
programokhoz, így több különleges tárlat most is kedvez-
ményesen lesz látogatható – ezzel egyedülálló lehetőséget
kínálva azok számára is, akik a térség történelmi értékeit mé-
lyebben szeretnék megismerni.

A legkisebbek figyelmét a Kalandvár programjai kötik le,
a jókedv, móka, kacagás a felhőtlen kikapcsolódás jegyében.
Furfangos játékok az ókorból és a középkorból, kézműves mű-
hely, asztali játékok, X. századi gyermekfoglalkoztató és
csúzlizda várja egész nap a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
Sőt minden évben elindul a „Weking”-kenujárat a Gyöngyö-
sön, mely évek óta töretlen népszerűségnek örvend a legki-
sebbek körében.

A képző- és iparművészetek, valamint a társművészetek iránt
fogékony érdeklődők pedig impulzív élményekkel gazda-
godhatnak a Művészetek Utcájában, ahol festőművész, szob-
rász, grafikus, ékszerkészítő és még sok más művész munká-
jába, műhelytitkaiba pillanthatnak be, miközben a háttérben
utcazenészek teremtenek különleges atmoszférát.

És ha lehet ezt fokozni, akkor a Mediterrán Udvarban, és a
Keleti Bazárban ezt megteszik. Tánc és mulatság kifulladásig

a legcsinosabb és nem utolsó sorban a legtehetségesebb tán-
cosok jóvoltából, akik még 30 fokban is felhevítik a hangulatot.

Indulás előtt feltétlenül tájékozódjon az utazási kedvezmé-
nyekről is, hiszen a szervezők minden évben igyekeznek ily
módon is segíteni a helyszínre jutást. A régió szállásadói is
különleges akciókkal, extra szolgáltatásokkal igyekeznek kel-
lemessé tenni az itt tartózkodást, de előre szólunk, hogy a
nagy érdeklődésre való tekintettel érdemes időben lefoglalni
a megfelelő kvártélyt. 

Ne maradjon le semmiről, értesüljön első kézből az aktuali-
tásokról! Kövessen minket a www.savariakarneval.hu oldalon
és a rendezvény hivatalos Facebook oldalán!

S A V A R I A  T Ö R T É N E L M I  
K A R N E V Á L 2 0 1 4
S z o m b a t h e l y ,  a u g u s z t u s  2 1 – 2 4 .  
L u d i  S a v a r i e n s e s

„Köszönjük a 2 és fél éves kislá-
nyomnak is hatalmas élmény
volt, csak így tovább!” – Mónika

„A fesztivál csodálatos volt. 
Az udvariasság a rendezők részéről
maximális, a szervezés hihetetlenül
pontos.” – Csaba

„Életem egyik legnagyobb élmé-
nye marad!” – Ildikó

„A karácsony mellett a legjob-
ban várt »ünnepet« hozzátok
össze évről-évre... A családom,
és a barátaim nevében is köszö-
nöm” – Tibor

„Mindenkinek, aki részt vett a
szervezésben és rendezésben,
nagy gratula, és jövőre újra me-
gyünk!” – Tamás

INFORMÁCIÓ • KARNEVÁLIRODA
9700 Szom bat hely, Aréna ut ca 8. • Pf. 104
Telefon/fax: 0036 94/ 510-160, 510-161

E-mail: savariakarneval@t-online.hu

INFO: +36 94 510 160 • E-mail: savariakarneval@t-online.hu      www.savariakarneval.hu
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helyszínajánló

Imre Jánossal, a Rendezvényközpontot üzemeltető Korshak 
Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk, a város szívében 
megtalálható Szekeres József Konferencia- és Rendezvény-
központról és nem utolsó sorban arról, amit az exkluzív hely-
szín képvisel.

n Felvetődhet a kérdés, hogy került ez az impozáns ren-
dezvényközpont egy kisvárosba? 
Százhalombatta mindig úttörő volt, mind az ipar, mind a fej-
lesztések területén. A város vezetősége nagy hangsúlyt fek-
tetett a korábbiakban és jelenleg is arra, hogy ne csupán 
megtartsa, hanem növelje az itt lakók számát, életminőségük 
maximalizálása mellett. Tette mindezt úgy, hogy nyitott volt 
a fejlesztésekre, kereste a munkahely teremtő beruházáso-
kat, fejlesztve a város infrastrukturális és gazdasági hátterét. 
Ezen beruházások egyike a 2010-ben átadott Szekeres József 
Konferencia-és Rendezvényközpont, amely európai szintű fel-
szereltségével és környezetével méltó helyszíneként szolgált 
már számos országos nagyrendezvénynek. Százhalombatta 
a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny 2011-es 
győztese, a 2012. évi Európai Virágos Városok és Falvak ver-
senyének ezüst minősített települése, üde színfoltként emel-
kedik ki a régióból. A Nívódíjas Szent István tér csobogóival, 
harang-és fényjátékával, pazar hangulatot kölcsönöz a Sze-
keres József Konferencia-és Rendezvényközpont eseménye-
ihez. 

n Miért ajánlja Százhalombattát, mint rendezvény hely-
színt? 
Budapestiként egy-egy belvárosi konferencia kapcsán jóma-
gam is rengetegszer találkoztam azzal a problémával, hogy a 
közlekedési helyzet, vagy éppen a parkolási nehézségek nem 
kifejezetten kedveztek a rendezvény pozitív érzékelésének. 
Sokszor egy közeli helyszínre is hosszas utazás során jutot-
tam el. Mivel rendezvényközpontunk a fővárostól mindössze 
25 kilométerre található és a 6-os, illetve az M6-os autópályá-
ról rendkívül könnyen megközelíthető, ezért a fővárosból hoz-
zánk ellátogató mindössze néhány perces autóúttal eljuthat 
Százhalombattára. Mivel a mai világban egy professzionális és 
minőségi rendezvény elengedhetetlen kelléke az autóval érke-
zők megfelelő fogadása és számukra a parkolási lehetőségek 
biztosítása, így arra a helyszín közelében, az ingyenes felszíni 
parkolóban, illetve az épület alatti mélygarázs bérlésével is le-
hetőséget biztosítunk. 

n Mit lehet tudni a rendezvényközpont felszereltségével 
kapcsolatban?
A rendezvényközpont kettő 470 négyzetméteres teremmel ren-
delkezik, melyek a mobil falrendszereknek köszönhetően több 
szekcióra oszthatók, így a különböző igényekre könnyedén át-
alakíthatóvá válnak. Eszközparkunkban gyakorlatilag minden 

megtalálható a bútoroktól kezdve, a szállító és catering esz-
közökön át, a rendezvényszervezéshez szükséges egyéb ins-
tallációkig.
Ehhez a multifunkcionális elrendezéshez hasonlóan variálha-
tó technikai repertoár is párosul. Kiváló hangzást biztosítanak 
beépített mennyezeti hangsugárzóink, melyek szekcióként 
külön-külön vezérelhetőek. Szintén termenként irányítható 
vetítéstechnikánk (projektor és vetítővászon), melyek az elő-
adások végén pillanatok alatt eltűntethetők a plafonban.
Az elmúlt évek fejlesztésének köszönhetően professzionális 
mikrofonparkunkkal megfelelő színvonalon tudjuk kiszolgálni 
a konferenciákat. 

n Mi az Önök megoldása a jelenleg még mindig súlyosnak 
mondható gazdasági kihívásokra? 
Röviden összefoglalva az ésszerű és korrekt üzemeltetés, 
valamint a szívós, kitartó marketing munka. Ennél azért nyil-
ván többre van szükség. Egyrészt a városmarketing straté-
gia kidolgozásában is és megvalósításában is aktívan köz-
reműködünk, másrészt folyamatosan a jobbítás szándékával 
igyekszünk minden területen előrelépést elérni az évek so-
rán.
2014-ben kiemelt hangsúlyt fektetünk a szakmai kapcsolatok 
építésére, a rendezvényszervező és marketing szövetségek-
kel való jó viszony kialakítására, ápolására. Ennek megfele-
lően tettük meg az belső lépéseket a MaReSz tagság felé, 
de jelentkeztünk a Magyar Kongresszusi Igazgatóságnál is, 
valamint több projekten együtt dolgozunk a Turizmus Zrt-vel. 
Szintén fontosnak tartom a folyamatos technikai fejlesztést 
a rendezvényközpontban és a stabil háttérnek köszönhetően 
erre az idei évben is lehetőségünk van. A nyár végére olyan 
modern fény- és hangtechnikai felszereltségünk lesz, mint az 
ország vezető rendezvényközpontjainak. Belső HD minőségű 
közvetítő rendszerünk pedig országosan is egyedülálló szol-
gáltatással bővíti kínálatunkat. 
Tehát még egyszer összefoglalva azt mondanám, hogy a tu-
datos építkezésre használjuk fel a mostani időszakot és bí-
zunk benne, hogy a színvonalas szolgáltatás paletta előbb-
utóbb megfelelő mértékű kapacitásnövekedéssel párosul 
majd.

n Nagyobb létszámú rendezvények esetén, megoldott a 
vendégek elszállásolása?
Cégünk üzemeltetésében áll a Hotel Training szálloda, amely a 
helyszín közvetlen közelében helyezkedik el, így szükség ese-
tén a vendégek elszállásolását meg tudjuk oldani. A szálloda 
tekintetében is komoly fejlesztéseket tervezünk, ha minden az 
elképzelések szerint alakul, akkor őszre már egy teljes szintet 
tudunk felújítani a vendégek komfortérzetének növelése cél-
jából.

Horváth Ágnes

oázIs a városközpontban
Az ipari városként ismertté vált Százhalombatta ma már fesztiváljaival, színes 
programjaival, nem csak a történelem, azaz a bronzkori, vaskori és római kultú-
ra iránt érdeklődők, de az aktív kikapcsolódás kedvelőinek körében is kedvelt úti céllá vált. A Budapest vonzáskörzeté-
ben elterülő település belvárosa néhány évvel ezelőtt teljesen megújult és mintegy exkluzív szigetként, kellemes hangu-
latú oázisként vonzza az itt lakókon túl, a környező települések, illetve más városok lakóit. 
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A  Hungarikum Bizottság Gundel Ká-
roly gasztronómiai és vendéglátóipari 

örökségét és a Gundel Éttermet Hun ga ri kum má választotta. 
Fazekas Sándor kiemelte, hogy az új Hungarikumok olyan 
rendkívül értékes teljesítményei a magyarságnak, amelyek ha-
tárokon kívül is ismertek és elismertek. Kis összeállításunkban 
Gundel Károly életéről és munkásságáról olvashatnak bőveb-
ben. Az egyes életesemények rövid összefoglalása után meg-
találják a Gundel palota emeletén, a család egykori életterének 
színhelyén kialakított különteremnek a leírását.

A kezdetek
Édesapja Gundel János, a híres szállodás- és vendéglődinasz-
tia alapító tagja, aki huszonöt évesen megnősült, feleségével, 
Kommer Annával öt gyermeket neveltek föl, köztük Gundel Ká-
rolyt. Ő volt a gyermekek közül, aki atyja örökébe lépett és a 
magyar vendéglős szakma egyik vezető egyénisége lett. 
Gundel Károly hat éves korában vette fel először a pincér ka-
bátot, apja szállodájában. Vizet, zsemlét, sóskiflit vitt a ven-
dégeknek. 1901-ben a Budapesti Kereskedelmi Akadémia 
felsőkereskedelmi iskolájában érettségizett. Ezután Svájc, Né-
metország és Franciaország leghíresebb vendéglőhelyein ta-
nulta szakmáját, miközben há-
rom idegen nyelven tanult meg 
és intenzív sportéletet élt. 

Családi szoba
Az aprócska sarokszobából 
a Városligeti tóra és a Vajda-
hunyad várra nyílik csodála-
tos kilátás. Belső kialakítása 
meghitt hangulatot kölcsönöz 
a helyiségnek. A szoba falát a 
Gundel család régi fényképei 
díszítik.

Gundel ház, Gellért, Royal 
Gundel Károly 1910. október elsején vette át a városligeti ét-
terem bérletét Wampetics Ferenctől. A vendéglős kiváló gár-
dát toborzott az üzletbe. Minden tagja a maga szakterületének 
nagymestere volt. 
Hogy a személyzetnek a téli munka is biztosítva legyen, 1920-
25-ig a Royal Szálloda éttermét, majd 1927-től a Szent Gel-
lért Szálloda éttermét is bérelte. Megszaporodott teendőinek 
ellátásához Ferenc öccsét és 
Marchal Józsefet kérte fel se-
gítőnek. 

Solti szoba
Zeneszerzőket, autográf kottá-
kat idéző rajzok és metszetek 
teremtik meg a szoba egyedi 
hangulatát, mely hajdanán a 
Gundel Család házi muzsiká-
lásainak színhelye volt. A kü-
lönleges hangulatú szoba fa-
lát Vinczellér Imre, Sir Georg 
Solti Pálcája festménye díszíti. 
A világhírű karmester emléke 
előtt tiszteleg a festőművész, 
amikor a Mester pálcáját he-
lyezi el vászna közepében. Ez a műtárgy a Hungarikonok-
gyűjtemény (Kárpáti kollekció) számára készült, 2013 nyara 
óta díszíti különtermünk falát. 

Családi élet
Gundel Károly sikereinek egyik titka felesége, Blasutigh Margit 
volt. Nemcsak ideális házastárs és családanya, aki 19 éven be-
lül 13 gyermeknek adott életet, hanem kiváló munkatárs, gon-
dos üzletasszony is volt. Kifinomult esztétikai és gasztronómiai 
érzékkel rendelkezett. Ő volt a raktár legfőbb őre, a befőzések 
irányítója, a fogyóeszközök beszerzője, az éttermek és a kert 

gundel A TRADÍCIóK és A MEgÚJUlÁs HARMónIÁJA
helyszínajánló

Idén 120 éve, hogy a később Gundel Károly nevével fémjelzett étterem megnyitotta kapuit a Városliget 
szívében. A Gundel dinasztia és a Gundel étterem története egyet jelent a magyar gasztronómia és a 
magyar vendéglátás történetével. Gundel Károly megszelídítette a magyar konyhát és ötvözte azt a 
szélesedő világból érkező behatásokkal – az alapítónak nem csak filozófiája, de természetesen egyedi 
kreációi ma is meghatározó elemei a Gundel étterem étlapjának. 
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Könyvtár szoba
Gundel Károly hajdani dolgo-
zószobájának hangulatát idézi 
a szoba, ahol a polcokon sa-
ját gyűjteményének darabjai 
sorakoznak. Itt található a ta-
valyi év Gundel Művészeti Díj 
képzőművészeti kategóriájá-
nak nyertes festményét. (Sza-
bó Franciska – Hajnali disputa)

A Gundel név önálló életre kel
A világháború után 1945-ben ismét megnyílt a ligeti vendéglő, 
1946-ban újraindult a Gellért. 1949-ben államosították az üzlete-
ket és az ingatlanokat. Ekkor már az idős vendéglősmester súlyos 
betegséggel küszködött, majd 1956. november 28-án elhunyt. 
Gundel Károly étterme az államosítást követően is tovább mű-
ködött Gundel néven, melynek színvonala az általa kinevelt 
dolgozóknak köszönhetően mit sem változott. A dolgozók kö-
telességüknek érezték továbbvinni elődjük munkásságát, élet-
ben tartani Gundel Károly emlékét. A Gundel étterem, Magyar-
ország azon kevés vendéglőinek egyike, amely azonos helyen 
és azonos névvel működik immáron több mint 100 éve. 

Télikert
A vendégek először a Szalon-
ba érkeznek, ahol jobbra te-
kintve a Gundel Művészeti Díj 
nyertes Szabó Attila Kata című 
nyertes festményét láthatjuk. 
Innen lépnek be a Télikert-
be, melynek hatalmas ablakai 
szinte egybefüggő üvegfalat 
alkotnak, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik a Gundel kertre. 

A Gundel kert
Az étterem Art Deco stílusú enteriőrje mellett mindig kedvelt 
vendégtérnek számított a közel 2500 nm-es ősfás kert, amely 
Pest legnépszerűbb kertvendéglőjeként megannyi kulináris és 
kulturális esemény helyszínéül, valamint jeles vendégek törzs-
helyéül szolgált az elmúlt 120 év során. A kert és a főbejárat 
a tél folyamán teljes körű felújításon esett át: a teljes burkolat 
cseréje és több ezer új növény ültetése mellett szökőkút és 
dekorvilágítás is beépítésre került. Gundel Károly a gasztro-
nómiát minden lehető alkalommal kiegészítette a magyar kul-
turális örökség színeivel – zenével, tánccal, műsoros estekkel. 
Ezt a hagyományt a Gundel étterem a megújult kert nyári prog-
ramsorozatának megszervezésekor is előtérbe helyezte.

patyolattisztaságának ellenőre.  
„Apám egyenes, őszinte, be-
csületes ember volt pályatársa-
ival, alkalmazottaival, üzletfele-
ivel szemben egyaránt. Ember 
volt a szó legigazibb értelmé-
ben.” Gundel Imre 

Zsolnay szoba
A csodálatosan szép fa bera-
kású falakat kanadai diófából 
készítették. Gyönyörű, met-
szett ablakaival, kristálycsillár-
jával Gundel Károlyné ízlésé-
nek állít emléket ez a szoba, 
amelyet az idei évtől étter-
münk fő porcelánját, az ikoni-
kus kék-arany tányérokat készítő Zsolnay Porcelánmanufak-
túra kandallója és posztamensei is díszítenek. 

Gundel Károly egy napja
Reggel korán kelt, bármennyire is hihetetlen, maga végezte 
a bevásárlást a csarnokban, hogy a legkiválóbb, legfrissebb, 
ha nem is a legolcsóbb áru kerüljön a konyhára. Ezután üzleti 
ügyeket intézett a gellérti irodájában, és könyvein dolgozott. 
Minden szabadidejét, délelőttjeit és délutánjait soron követke-
ző műveinek szentelte. Ebéd és vacsoraidőben természetesen 
az étteremben üdvözölte ven-
dégeit, rendelést vett fel, ban-
ketteket szervezett. Háromne-
gyed négynél előbb soha nem 
ült le ebédelni, hiszen első a 
vendég! 

Herendi szoba
A rokokó stílusban berende-
zett gyönyörű, világos kis te-
rem közvetlen kapcsolattal 
rendelkezik emeleti teraszunk-
hoz. A Herendi Porcelánmanu-
faktúra dekoratív mintáival és 
porcelánjaival díszített terem 
igazi ékköve a háznak. 

Irodalmi munkássága
Első, nyomtatásban megjelent könyve „A vendéglői felszol-
gálás kézikönyve” volt, amely 1926-ban látott napvilágot. 
Az 1934-es esztendőt Gundel Károly uralta a gasztronómi-
ai kiadványok piacán. Ebben az évben jelentek meg angol, 
német és francia nyelvű szakácskönyvei és „A vendéglátás 
művészete” című könyve. 1937-ben megjelent Kis magyar 
szakácskönyvével komoly örömet szerzett a korabeli háziasz-
szonyoknak. Kizárólag a szakembereknek, a hivatásos ven-
déglátók számára íródott az 1940-ben megjelent „A Vendég-
látás mestersége” című kötete. 1943-ban A magyar konyha 
fejlődése és a magyar szakácskönyv irodalom a 18. század 
végéig című könyvben (szerk. Ballai Károly) jelent meg írása. 
Ezen kívül Gundel tanácsai alapján készült a „Vendéget látni, 
vendégnek lenni” című Kartinthy-mű, amely 1933-ban jelent 
meg.

helyszínajánló
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A    főváros szívében, a Nagykörúton található az 
Apáczai Kiadó Budapesti Központja, amely 2000-ben 
nyitotta meg kapuit. Egy helyen található itt a köny-
vesbolt, a könyvtár, és a színvonalas, rendezvények 
megtartására alkalmas termek.

Az Apáczai Kiadó Budapesti Központja szeretettel vár-
ja azokat az oktatási intézményeket, cégeket, művésze-
ti csoportokat, táncosokat, zenészeket, akik ilyen szép, 
inspiráló környezetben szeretnék megtartani pedagógiai 
programjukat, értekezletüket, konferenciájukat, előadá-
sukat, továbbképzésüket, team buildingjüket valamint 
bármilyen egyéb rendezvényüket.

Könyvesbolt
Az Apáczai Kiadó által forgalmazott taneszközök teljes 
választéka megtalálható, amelyből a pedagógus kollégák 

10% kedvezménnyel vásárolhatnak. Szépirodalmi köny-
vek, kötelező olvasmányok, ismeretterjesztő művek, szó-
tárak, valamint a tanulást, oktatást segítő egyéb kiadvá-
nyok színesítik a kínálatot.

Előadótermek
A Molnár Ferenc Terem 190 fő befogadására alkalmas, 
kiváló színpadtechnikával felszerelt, a századforduló 
hangulatát idéző elegáns díszterem. Megfelelő helyszíne 
lehet szakmai továbbképzéseknek, előadásoknak, egyéb 
hétköznapi és ünnepi rendezvényeknek. A kisebb előa-
dótermek 40, 30 és 20 személyesek, melyek szekcióülések 
és önálló, kisebb rendezvények megtartására egyaránt 
alkalmasak.
A Molnár Ferenc Teremmel boltíves kapcsolatban van az 
„Üvegcipő Kávézó”, mely színvonalas vendéglátással já-
rul hozzá a rendezvények résztvevőinek jó közérzetéhez.

A Budapesti Központ gazdasági társaságok, cégek számára kedvező áron kínálja színvonalas szolgáltatásait. 
A helyszín kiválóan alkalmas munkahelyi értekezletek, rendezvények, marketing tréningek, konferenciák,  

kereskedelmi termékbemutatók megtartására.

Elérhetőségek: 1085 Budapest, József körút 63. · +36 1 328 0761 · www.apaczai.hu · tamasi.dora@apaczai.hu

Apáczai Kiadó Budapesti Központ 
                                             (AKBK) 

Apaczai 1_1.indd   1 2014.07.01.   12:06
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                                             (AKBK) 
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helyszínajánló
pécs, a kultÚra városa

zsolnay kulturális negyed
Az EKF év legnagyobb beruházása és legjelentősebb ered-
ménye. A térség és az egész régió kulturális centrumaként 
működik, művészeti, oktatási központ. Területe nagyrészt az 
egykori Zsolnay-gyár felújított épületegyüttesét, illetve újon-
nan emelt épületeket és tereket foglal magában. Csodálatos 

hangulatú, világszinten egyedülálló létesítmény 40 000 négy-
zetméteren. 
Az impozáns épületek különleges tereket rejtenek, melyek 
egymással és a csatlakozó kültéri helyszínekkel kombinálva 
páratlanul izgalmas rendezvény lehetőséget kínálnak 30 főtől 
akár több száz főig.

Pécs a világörökség és a kultúra városa, dél-dunántúli regionális központ, a hazai és nemzetközi turizmus kedvelt cél-
pontja. Büszke lehet épített történelmi és kulturális örökségére, művészeti és tudományos életére, nagymúltú egyete-
mére. A város, köszönhetően a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program beruházásainak, fejlesztéseinek, 
számos exkluzív helyszínnel gazdagodott.

Pécs a világörökség és a kultúra városa, dél-dunántúli regionális központ, a hazai és nemzetközi turizmus kedvelt cél-
pontja. Büszke lehet épített történelmi és kulturális örökségére, művészeti és tudományos életére, nagymúltú egyete-
mére. A város, köszönhetően a Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program beruházásainak, fejlesztéseinek, 
számos exkluzív helyszínnel gazdagodott.

A negyed rendezvényhelyszínei

n Sikorski-ház – Júlia terem
A gyár csodálatosan felújított műterem épülete ad otthont a 
világhírű Gyugyi-gyűjteménynek. Emeleti Júlia terme kiválóan 
alkalmas 40-50 fős exkluzív állófogadások megrendezésére.

n Pécsi Galéria – m21
A Galéria kiállítóterei modern környezetet teremtenek 50-400 
főig elegáns fogadásokhoz, konferenciákhoz. Az 5 egymáshoz 
kapcsolt tér kitűnő lehetőséget teremt tematikus programok 
megvalósítására.

n E78 Rendezvényközpont
Az 1000 (körasztalosan 220, széksorosan 400) fős koncertte-
rem és a hozzá csatlakozó Pirogránit udvar alkalmas nagyobb, 
komplex rendezvények lebonyolítására, konferenciák, céges 
rendezvények, koncertek, fesztiválok ideális helyszíne.
Az épületben található még a Panoráma terem (95 fő) és az 
Oktató terem (40 fő).

n Apostolos Terem
A Negyedben található terem exkluzív környezetet teremt a fa-
lain látható apostolok és angyalok látványának köszönhetően. 
Maximum 100 fős rendezvények számára ideális helyszín.

Sikorski-ház

E78 Rendezvényközpont

Pécsi Galéria – m21

Apostolos Terem
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n Bóbita Bábszínház
A jeles múlttal, színvonalas produkciókkal rendelkező bábtár-
sulat otthona a szecessziót megidéző villajellegű épület. A Kós 
Lajos terem (200 fő) és a Kamaraterem helyisége (70 fő) több-
féle rendezvénytípushoz kínál jól kombinálható tereket.

kodály központ
A Kodály Központ a dél-dunántúli régió legnagyobb befoga-
dó képességű hangversenyterme, amely konferencia köz-
pontként és kulturális rendezvényhelyszínként működik. A 
11 144 m2 nettó alapterületű multifunkcionális komplexum ki-
vételes adottságaival, világszínvonalú fény- és hangtechniká-
jával exkluzív helyszínt biztosít minden itt rendezett esemény 
számára. Csigavonalat formázó alaprajza, szokatlan, derék-
szögek nélküli izgalmas belső kialakítása, hatalmas aranyló, 
meleg színű terei azonnal rabul ejtik a látogatót. A Kodály Köz-
pont prémium helyszín 30-999 fős rendezvényekhez.
A 999 férőhelyes koncertterem gálaesemények, kongresszu-
sok fogadására is alkalmas. A nagyteremben zajló kongresz-
szus teljes hallgatósága elhelyezhető a tolmácsfülkékkel el-
látott 300, illetve 170 férőhelyes konferencia-, valamint az öt 
kisebb szekcióteremben, melyek mindegyike beépített konfe-
rencia eszközökkel felszerelt.

cella septichora – a világörökségi helyszín
A dóm szomszédságában található ókeresztény emlékeket be-
mutató látogatóközpont különleges építészeti megoldásaival, 
izgalmas tereivel, a római kori emlékeket izgalmasan bemuta-
tó tárlatával, időszakos kiállításaival, konferenciák, céges fo-
gadások, incentive programok, esküvők kedvelt helyszíne 120 
fős befogadóképességgel.

Kapcsolat: ertekesites@zsn.hu

Kodály Központ

Kodály Központ

Bóbita Bábszínház

Cella Septichora E78 – Pirogránit Udvar
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elegancIa, nyugaloM, kIkapcsolódás

A  
z üdülők között található éves nyitva tartású hegyvidéki 
üdülő (Mátraháza és Mátrafüred, szezonálisan üzemelő 

vízparti üdülő (Balatonalmádi, Siófok, Balatonvilágos), valamint 
speciális adottságokkal bíró kastélyépület (Erdőtarcsa). 
A csodálatos 
természeti kör-
nyezetben ta-
lálható üdülők 
igényes külső-, 
belső kialakítá-
suk, széleskörű 
szolgáltatási kí-
nálatuk, jó tech-
nikai felszerelt-
ségük, kiváló 
konyhájuk révén 
az üdültetésen kívül ideális helyszínt kínálnak különböző cé-
ges és családi rendezvények megtartására is.
A Mátra szívében, csodálatos természeti környezetben, több 
hektáros parkban várja ven-
dégeket a hegyi pihenőházak 
stílusában kialakított, egész 
évben nyitva tartó Mátraházai 
Akadémiai Üdülő.
32 db igényesen berendezett, 
televízióval és hűtőszekrénnyel 
felszerelt fürdőszobás szoba, 
elegáns étterem, a lobbiban 
széles italválasztékú drinkbár-
kávézó, kandallós társalgó, 
hangulatos télikert és teraszok 
szolgálják a természetet kedve-
lő, csendes, nyugodt pihenésre 
vágyó vendégek kényelmét, pi-
henését.
A szabadidő változatos eltöl-
tését könyvtárszoba, Wi-Fi in-
ternet, finn- és infraszauna, a 
többhektáros ősparkban pa-
dokkal szegélyezett sétautak, 
gyermek játszótér szolgálja. A 
több száz kilométer turistaút a 
kirándulások szinte korlátlan le-
hetőségét biztosítja az ide láto-
gatók számára.
Konferenciák, szimpóziumok, 
továbbképzések megrendezé-
sére igényes kialakítású, a leg-
modernebb hang- és vizuál-
technikával felszerelt, 100 fő 

Az MTA Üdülési Központ üdülői földrajzilag két régióban, a Mátra és Cserehát-hegységben, illetve a Balaton parton vár-
ják pihenésre, kikapcsolódásra a különleges helyszíneket kedvelő vendéget.

befogadására alkalmas konferenciaterem, valamint 18 fős 
könyvtárszoba áll rendelkezésre.
A kedvező klimatikus adottságok, a csendes, erdei környezet 
egyedülálló lehetőséget biztosít általános kikapcsolódásra és 

regenerálódás-
ra, az allergiások 
számára külö-
nösen kedvező, 
hogy a levegő 
por és pollen 
szegény, a házi 
poratka ezen 
a magasságon 
már nem él meg.
Hegyek által 
közrefogott cso-

dálatos erdei környezetben, égig érő fenyők, csobogó patak, 
árnyas zugok határolják a Mátrafüredi Akadémiai Üdülőt és 
Malom Fogadót, amely egész évben kényelmes szobákkal, há-

zias konyhával, sokszínű szol-
gáltatásokkal várja vendégeit. 
Az üdülő főépületében családi 
és céges rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmas elegáns 
étterem, presszó, közösségi 
helyiség, társalgó, játszószo-
ba, medencével, pezsgőfürdő-
vel, finn- és infraszaunával fel-
szerelt saját wellness-részleg 
kínál lehetőséget a tartalmas 
időtöltésre, kikapcsolódásra.
Sportpálya, minigolf, sétautak, 
kialakított turista utak kínálnak 
frissítő testmozgásra lehetősé-
get az aktív pihenésre vágyók-
nak.
Az üdülő elhelyezkedése révén 
kiváló lehetőséget biztosít a 
Mátrában megbúvó nevezetes-
ségek, a mátraaljai borvidék, 
Gyöngyös város és környéké-
nek, illetve a parádi térség ne-
vezetességeinek csillagtúra-
szerű felfedezésére.
A természetet kedvelő, csen-
des, nyugodt pihenésre vágyó 
vendégeinknek, illetve szimpó-
ziumok, továbbképzések meg-
rendezésére ajánljuk mátrai 
üdülőnket.

MTA Üdülési Központ
H-1051 Budapest, Nádor u. 7.

Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270 E-mail: marketing@udulo.mta.hu www.udulo.mta.hu

  gazi főúri kikapcsolódást kínál Budapesttől 50 km-re, a 
Cserhát-alján, az MTA Üdülési Központ Erdőtarcsai Üdülője. A ba-
rokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély impo-
záns épületében korhű bútorokkal berendezett elegáns szobák, 
reprezentatív kialakítású közösségi terek, várják az igényes kör-
nyezetben csendes, nyugodt pihenést, kikapcsolódást, családias 
vendéglátást kedvelő vendégeket.
Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is 
alkalmas étterem és rendezvényterem, hangulatos terasz kivá-
ló lehetőséget kínál esküvők, keresztelők, ballagási étkezések 
bankettek, évfordulók megrendezésére, munkaebédek, kisebb-
nagyobb „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások meg-
tartására. 
Tavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló közvetlen kertkap-
csolatos hangulatos terasz várja a vendégeket.
A kastély parkja és a terasz ideális szabadtéri programok, vagy 
akár esti grillezésre, borkóstolásra is.
A szépen gondozott 3 hektáros kastélyparkban szalonnasütő-, és 
grillező hely, kerti tó, minigolf pálya, szabadtéri medence, kivilá-
gítható teniszpálya szolgálja a pihenést, kikapcsolódást.

II

helyszínajánló
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A tervezéstől a nyomdai kivitelezésig!

Design
GM Design
kiadványszerkesztés

reklámgrafika

arculati elemek tervezése

webdesign

management

G-Management Zrt.
1135 Budapest, Kerekes u. 9.
info@gmrt.hu    www.gmrt.hu
+361 320 48 48
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helyszínajánló

A Kaltenberg söröző és sörgyár 1985-ben nyitotta meg 
kapuit. Akkoriban a Demján Sándor vezérigazgatá-
sa alatt álló Skála-Coophoz tartozott. A rendszervál-
tás után 1990-ben alakult a Kaltenberg Kft., kezdetben 
Papp Dénes vezetésével, aki az ismert vendéglős di-
nasztia tagja, édesapja a néhai Papp Endre a Mátyás 
pince éttermek vezetője volt. A Kaltenberg Kft. mai 
ügyvezetője Papp Dániel, aki átvéve édesapjától az irá-
nyítást, ma már Kaltenberg Sörház és Étterem néven 
irányítja a 400 főt befogadó, idegenforgalom által erő-
sen frekventált nagy éttermet.
Az étterem mai helyén (Kinizsi utca 30-36. szám alatt) 
a 19. században kaszárnya működött. Az épület ké-
sőbb dohánygyár lett, a pincéje pedig hosszú évekre 
raktár. 29 évvel ezelőtt éledt újjá a ház, ekkor alakí-
tották ki a mai vendéglőt, amely napjainkra akár 400 
vendég befogadására is alkalmas. Állandó étlapunk 
gazdag választékán felül, hetente megújuló különlegessége-
ket, és bajor licenc alapján helyben főzött sört, kiváló borokat 
kínálunk vendégeinknek. A jó hangulatról esténként 18 órától 
háromtagú cigányzenekar gondoskodik. Vendégeink kényel-
mét légkondicionálás és őrzött buszparkoló szolgálja. Angol, 

A Papp család üzemelteti a IX. kerületi Fehér Holló Rendez-
vényházat is. A házban több szinten, különböző jellegű he-
lyiségekben tudják fogadni a vendégeket. A kellemes éttermi 
rész mellett különleges hangulatú pincehelyiségében lehető-
ség van családi és céges rendezvények zártkörű lebonyolítá-
sára. Színháztermében 300-400 fős konferenciáktól kezdve, 
az előadásokon át az esküvőkig mindenre felkészültek. 
Fő célunk, hogy a vendégek minden igényét kielégítsék, le-
gyen az egy esküvő, egy komoly konferencia, családi ren-
dezvény, vagy egy hajnalig tartó szülinapi buli. A komplexebb 
rendezvényeken munkatársaink a teljes időtartam alatt jelen 
vannak és az eseményen előforduló összes felmerülő felada-
tot, sürgősen ellátandó extra igényeket igyekeznek mielőbb 
teljesíteni, kielégíteni.

1097 Budapest, Vágóhíd u. 62. 
www.feherhollo-rendezvenyhaz.hu

kaltenberg sörHáz és éttereM

feHér Holló  
rendezvényHáz

német és orosz nyelvű étlap áll rendelkezésre, különtermeink 
kiválóan alkalmasak családi és üzleti zártkörű rendezvények 
lebonyolítására.

1092 Budapest, Kinizsi u 30-36.
www.kaltenberg.hu
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helyszínajánló
kÜrt rendezvényközpont 
AvAgy MIből lEsz A CsEREbogÁR…

Aki már hallott a KÜRT-ről, az nevünket az információbiz-
tonsággal és a megsérült számítógépes adatok helyre-
állításával kapcsolja össze. 2008 óta azonban impozáns 
rendezvényközpont működtetésével is bővült a KÜRT tevé-
kenységi köre. Céges rendezvényeknek és konferenciák-
nak, továbbá esküvőknek, borvacsoráknak, képzéseknek 
is otthont ad a budaörsi székház. Hosszú út vezetett idáig.

A  KÜRT 1989-ben alakult, és egyedülálló adatmenté-
si technológiájával vált világhírűvé. A magyar tulajdon-

ban lévő vállalkozás azóta nemzetközi vállalatcsoporttá nőtte 
ki magát, mely immáron csaknem 25 évnyi fejlesztést tudhat 
maga mögött az információ védelmére, az adatvesztések és – 
lopások megelőzésére és az elveszett adatok helyreállítására 
szolgáló technológiák, megoldások területén.  
Az új székház építése kapcsán került sor a korszerű világítás-
sal és hangtechnikával felszerelt konferenciatermek kialakítá-
sára. Itt kapnak helyet a KÜRT Akadémia képzései, a KÜRT 
rendezvényei és belső oktatásai is.
Mivel a konferenciatermeknek bőségesen voltak kihasználat-
lan kapacitásai, így 2009-től kezdődően más cégek és magán-
emberek előtt is kinyitottuk a kapukat. A rendezvényközpontot 
páratlan adottságai gyorsan népszerűvé tették, konferenci-
ák, oktatások, partnertalálkozók, sajtóreggelik, borvacsorák, 
születésnapi bulik, jazz koncertek kerültek megrendezésre a 
KÜRT Rendezvényközpontban. A modern környezet, valamint 
a körpanorámás teraszról és a lobbyból elénk táruló kilátás 
minden vendégünket lenyűgözte. Az évek során számtalan el-
ismerő visszajelzést kaptunk vendégeinktől, akik mind a hely-
színt, mind a kapott szolgáltatásokat és a szervezők munkáját 
is nagyra értékelték. 
A termek hétvégi kihasználása érdekében kezdtünk el esküvők 
szervezésével is foglalkozni. Kiváló adottságokkal, technikával 
és partnerekkel dolgozunk együtt, a legkülönfélébb elképzelé-
sek megvalósítására is nyitottak vagyunk. 
Székházunk az M1-M7 autópályák bevezető szakaszától mind-
össze 3 percre, Budapestről is könnyen és gyorsan elérhető he-
lyen várja vendégeit. A Rendezvényközpont, mint helyszín jó le-
hetőség arra is, hogy a főváros vonzáskörzetében maradjunk, 
de egyúttal ki is szakadjunk a hétköznapi nyüzsgésből.
Kérje ajánlatunkat, tekintse meg termeinket!

KÜRT Rendezvényközpont 
2040 Budaörs, Szabadság út 301. 

061 424 6666 • www.kurt-rendezvenykozpont.hu

RENDEZVÉNYKÖZPONT 
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

n e w s . b o e v e n t . h u
NEWS by

BrAzíliA
fIfa vIlágbaJnokság MegnyItó Ünnepség
Habár a Jennifer Lopez és Pittbull rajongók, akik a 2014-es 
FIFA Világbajnokság Megnyitó showjára hangolva érkeztek ki-
csit csalódottak voltak a hang minősége miatt, mégis volt egy 
két érdekes momentum a megnyitó gálán. 

A show, amelyet a Corinthians 
Arénában, Sao Paulo-ban 
tartottak egy óriási LED lab-
dával nyílt meg, amely a 32 
részvevő ország nyelvén kö-
szöntötte a nézőket. 
A fellépők tánc iskolából és 
akadémiákból özönlöttek be 

a stadionba Brazília szimbólumait és természeti csodáit meg-
elevenítve, úgy mint az eső-
cseppeket, az esőerdő fáit, 
vagy éppen színes virágokat. 
Az első felvonás változa-
tosság témáját az amerikai 
sztárok, Pitbull és Jennifer 
Lopez zárta, amelyhez a 
brazil pop sztár, Cláudia 

Leitte csatlakozott, hogy együtt adják elő a hivatalos FIFA Vi-
lág Kupa dalt. (We Are One (Ole, Ola)). lndependent.co.uk

USA
HIlton WorldWIde  
ÚJ Márkát Indít a pIacon, a „curIo”-t
A globális portfóliót egyéni és egyedi „házakkal”  
egészíti ki 

A napokban jelentette be a Hilton Worldwide, hogy elindítja új 
márkáját a „Curio – Collection by Hilton”-t, a márka első há-
zait. A Curio 4 és 5 csillagos önállóan működő hoteleket ölel 
fel, amelyek a székhelyüknek megfelelő stílussal rendelkeznek. 
Az első szándéknyilatkozatok 4 szállodával kerültek aláírásra: 
SLS Las Vegas Hotel & Casino Nevadában, Sam Houston Hotel 
Houstonban, Texas államban, Hotel Alex Johnson Rapid City, 
Dél-Dakotában, valamint Franklin Hotel Chapel Hill-ben, Észak-
Karolinában. Hamarosan csatlakozik Portland és Oregon is. 
Az SLS Las Vegas Hotel Las Vegas északi végén az egykori 
Sahara Hotel területén fekszik és 2014 végén nyitja meg kapuit 
a közel 415 Millió dolláros felújítást követően, amellyel további 
230 000 négyzetméterrel, 1620 szobával és lakosztállyal várja 
a vendégeket körülbelül 2800 négyzetméteren. 

events-magazine.de

ANGliA
a MIrror létreHozott egy dIgItálIs 
bÜntetőlövő rendszert  
a futball- 
fanatIkusoknak 
A „The Mirror” újság megad-
ta a lehetőséget a labdarúgás 
rajongóknak, hogy virtuáli-
san vegyenek részt bűntető 
rúgásban Manuel Neuer és 
Thibault Courtois ellen a Wembley Futball Klub-ban, mindezt 
a számítógépük, tabletjük, vagy okos telefonjuk mellől. 

Miután a Mirror olvasói a né-
met Manuel Neuert és a bel-
ga Thibault Courtois-t sza-
vazták a „legfélelmetesebb” 
védőknek, akikkel az ango-
loknak szembe kell szállni, 
valamint a londoni Wembley 

Futball Klubot a legismertebbnek, a Mirror egy egyedi ötlettel 
állt elő. 
Egy futball-tréner gépet úgy módosítottak, hogy a világból bár-
honnan irányítható legyen. A The Mirror olvasói real-time cé-
lozhattak és kapura lőhettek a kapusoknak egyszerűen a szá-
mítógépük, tabletjük, vagy okos telefonjuk irányításával. 
Bárki, aki azt remélte, hogy rést talál Neuer vagy Courtois paj-
zsán, bejelentkezett, kiválasztotta a lövés helyét és a többit 
pedig már intézte a gép. A többszáz résztvevős akció 82 pon-
tot hozott Angliának és 114 védést Neuer-nek, aki ezzel meg-
nyerte a kihívást. eventmagazine.co.uk

BElGiUM
10 dolog, aMIt neM tudtunk  
a toMorroWland fesztIválról 
Ha nyár, akkor Fesztivál. Nem csak Magyarországon, de Bel-
giumban is. Tomorrowland a legnagyobb elektronikus zenei 
fesztivál Európában. Az egyedi pszihedelikus karniváli han-
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gulata mellett elektronikus és dance zenei irányzata határoz-
za meg még jobban, amely hasonló stílusokat is felölel mint a 
trance, house, rave.
A fesztivál 2014-ben ünnepli a 10. évfordulóját, amelyet ennek 
örömére már két hétvégén tartanak (a szokásos egyhez ké-
pest). Idén július 17. és 21., valamint július 24. és 28. között ren-
dezik. Mindkét hétvége alapvetően megegyezik, de idén meg-
kétszereződik az idő és a résztvevők száma is az évforduló 
alkalmából. 
A fesztivál számos sajátossággal rendelkezik. Kezdve a bérel-
hető telefon akkumulátorokkal, a fém érmékkel történő fize-
téssel, vagy a DreamVill elnevezésű „kemping városrésszel”, 
amelynek saját péksége, boltja, sőt még hentese is van.

A tíz dolog pedig…

n TomorroLand 
Belgiumban, Boom-
ban kerül minden évben 
megrendezésre 
Valószínűleg nem is lehet-
ne jobb neve egy városnak, 

amely a világ legnagyobb 
dance zenei fesztiváljának 
ad helyet. 
n Paul Oakenfold 
játszott volna a 
második TomorrowLand 
Fesztiválon 
Még a poszterek is elké-
szültek, őt promótálva, de le 

kellett mondania Madonna 
koncert turné kötelezettsé-
gei miatt. 
n A 2010-es 
TomorrowLand „himnusz” 
elérte a belga slágerlista 
5. helyét 
Dada Life, Dimitri Vegas & 
Like Mike és Tara McDo-
nald’s Tomorrow (Give into 
The Night) című számát 
visszatapsolták 2010-ben a 

nagyszínpadon és a legmagasabb eladási rátákat is súrolt a 
TomorrowLand himnusszal.
n A 2013-as 
TomorrowLand jegyeket 1 
másodperc alatt adták el 
Míg a „full madness” elne-
vezésű bérletek eladása 35 
percet vett igénybe 2013-
ban, minden további jegy 
körülbelül 1 másodperc alatt kelt el a 2013-as Fesztiválra. 

n TomorrowLand 
megnyerte a 27. 
Nemzetközi Dance Music 
Awards első helyét a 
„Best Music Event” 
kategóriában 
2012 óriási sikert hozott a 

fesztiválnak. A 75 országból érkező 185 000 résztvevőt szám-
láló fesztivál még külön megállapodást is kötött a Brussels 
Airlines-al, hogy a fesztiválra érkezőnek exkluzív csomagárat 
biztosítsanak. 
n 2012-ben 
TomorrowLand 
Európa legnagyobb 
Óriáskerekének adott 
helyet
A Brussels Airline „Felhő 
Járója” 60 méter magas-
ba emelte a résztvevőket, 

amely bárki számára elérhe-
tő volt TomorrowLand részt-
vevői közül. 
n TomorrowLand 
dekorációja, szent 
és sérthetetlen, ha 
szabotálod, akkor 
kikísérnek a helyszínről

Lehet, hogy fizettél, hogy bejuss, de a szervezők nagy energiát 
fordítanak a dekorációra. Így, az egyik nagyon fontos szabály 
(írott és íratlan) TomorrowLand-ben, ha valaki megrongálja a 
dekorációt, akkor azonnal eltávolítják a helyszínről, amennyi-
ben rajtakapják.
n A „Szerelem 
Temploma”, ahol félelem 
nélkül léphetsz be
Teljesen komolyan és nem 
a hagyományos értelem-
ben vett templomról beszé-
lünk… A Szerelem Temploma a „szerelmesek” minden típusát 
fogadja: hosszú távú, rövid távú, egészen új keletű (ami azt 
jelenti 10 perce találkoztatok). A templomban egy ágy várja a 
párokat, óvszerrel, zsebkendővel. Sőt apácák még őrt is állnak 
az ajtó előtt, amíg a szerelem kiteljesedik…

n A 2012-es 
TomorrowLand 
after movie 95 millió 
megtekintést ért el. 
Ez mostanra 113 Millió fölött 
jár. A fesztivál játék határo-
zottan megváltozott ezután 
a film után. Jól összerakott 

film volt és arra ösztönözte a többi fesztivál szervezőjét is, 
hogy minél jobban jelen legyenek. (http://www.youtube.com/
watch?v=UWb5Qc-fBvk&feature=kp)
n TomorrowLand jegy 
helyett karkötőt ad
A bejutás egyszerűsíté-
sére törekedve (és per-
sze a kevesebb fa kivá-
gására) Tomorrowland 
karkötőt ad azoknak, akik 
jegyet váltanak. Méghoz-
zá perszonalizált karkötőt, 
amely a fesztáválra és a kempingbe egyaránt érvényes. Ezt a 
szokást az amerikai TomorrowWorld fesztiválon is meghono-
sították. 

wikifestivals.com; doandroidsdance.com
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PROMO DATA

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából 
Az EVENTER.HU szerkesztésében

a Magyar fesztIválok HungarIkuMok...
Átlagosan 18 ezer Ft-ot költenek és 2,8 éjszakát töltenek el 
a fesztiválra utazók – s közel egyötödük vesz igénybe fizetős 
szállást, – idézte a pár éves felmérés adatait a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium illetékes főosztályának vezetője. Nemes 
Andrea a fesztiválok gazdasági és társadalmi értékéről a Hei-
neken Hungária által szervezett június 12-i budapesti konfe-
rencián beszélt. A Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari 
Főosztályának vezetője rámutatott: Magyarország most már – 
a kisebb rendezvényekkel együtt – több ezer fesztiválnak ad 
otthont évente, így a turisztikai ágazatnak ebből a szektorból 
is tízmilliárdos bevétele származik. A házigazda Heineken Zrt. 
vezérigazgatója kiemelte: Magyarországon a fesztiválszerve-
zés olyan fejlődési szakaszba jutott, amely alapján már-már 
hungarikumnak tekinthető. Joris Huijsmans elmondta: az or-
szágban évente közel 100 nagylétszámú – több mint 5.000 fős 
– eltérő profilú fesztivált rendeznek, amelyből 70-et a Heineken 
is támogat. Zamárdi polgármestere, Csákovics Gyula közöl-
te: a 2007 óta megrendezett Balaton Sound nyomán Zamár-
di szállásdíj-bevétele évente 10-15 százalékkal emelkedett, és 
a rendezvény idején a környező balatoni települések vendég-
forgalma is látványosan megnő. A Sound idejére Zamárdiban 
december óta foglalt gyakorlatilag minden szálláshely.

(Napi Gazdaság)

több MInt 200 ezren  
a budapestI tavaszI fesztIválon
A korábbi éveknél nagyobb, várakozáson felüli magas láto-
gatószámmal zárult a 34. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF), 
amelynek 17 napja alatt 33 helyszínen több mint 170 program 
várta az érdeklődőket. A rendezvénysorozat az idén megújult 
struktúrában, a Művészetek Palotája, a Budapesti Fesztivál- 
és Turisztikai Központ és a Magyar Turizmus Zrt. koordinálá-
sában, a jelentős fővárosi kulturális intézmények programja-
vaslatainak beillesztésével valósult meg. A fesztiválon 20 olyan 
társulat lépett fel, akik még soha nem jártak Magyarországon, 
emellett hat világpremiert, 18 magyarországi bemutatót és to-
vábbi három színházi premiert tartottak. A látogatók válogat-
hattak a komoly- és kortárs zenei, opera-, dzsessz-, pop-, vi-
lágzenei, tánc-, újcirkusz- és színházi produkciók, kiállítások 
közül, de még a divat és a sport is szerepelt a kínálatban. A 
rendezvénysorozatnak a Művészetek Palotája és az Opera-
ház mellett a felújított Zeneakadémia, a Budapest Music Cen-
ter, a Millenáris, a Bálna, az újonnan megnyílt Pesti Vigadó, a 
Nemzeti Színház és a fővárosi színházak, múzeumok is kiemelt 
programhelyszínei voltak. (MNO, MTI)

Megkezdődött  
a nyárI Mega-fesztIválszezon...
Az alsóörsi Harley Davidson Fest-tel kezdődött meg június 
első hétvégéjén a nyári nagy bulik sora. A legnagyobb, a bu-
dapesti 22. Szigetet sztáregyeztetések miatt egy héttel ké-

sőbb augusztus 11-18. között tartják meg, – közölte Gerendai 
Károly fő szervező, aki elmondta, hogy az idén a színvonalas 
produkciók mellett a kulturális sokszínűség látványos megje-
lenítésére, valamint a kisebb fesztiválokra jellemző családias, 
intimebb hangulat visszaállítására helyezik a hangsúlyt. A ha-
zai fiatalok kedvencét, a Sziget-csoporthoz tartozó VOLT-ot 
július első hetében, a főleg külföldiek által látogatott zamárdi 
Balaton Soundot pedig július 10-13. között rendezik meg. Az 
egyetemisták-főiskolások EFOT-ja július 15-20. között Miskolc-
tapolcán lesz, ugyanakkor elmarad a korábban július közepé-
re tervezett rakamazi Hegyalja Fesztivál és a marosvásárhe-
lyi Félsziget Fesztivál is. Megtartják persze a két legismertebb 
művészeti fesztivált: július 25-től 10 napig a Művészetek Völ-
gyét, illetve augusztus 5-9. között az 5 dél-baranyai faluban 
rendezendő Ördögkatlant, amelynek fővédnöke Törőcsik Mari 
lesz. (Eventer gyűjtés)

egy Héttel később, több látványosságot 
kínál a szIget fesztIválköztársaság
Sziget Fesztiválon több évfordulóról is megemlékeznek: így a 
Woodstock 45. évfordulója előtt is tiszteleg az újdonságként 
létrehozott Tábortűz Színpad, előzetesen válogatott, amatőr és 
profi fellépőkkel, tábortűzzel. Szintén újdonság az elsősorban 
közösségi térként funkcionáló Sziget Közösségi Kert. Nem kell 
hiányolni a látogatóknak a tavaly hatalmas sikert adatott Szi-
get Beach-et, valamint az önálló romkocsma negyedet sem. A 
sokakat megmozgató látványos akciók sorát a Color Party, a 
Lufi Party és a Srandlabda Party mellett Zászló Party és Bubo-
rék Party is lesz. A Berlini Fal leomlásának 25. évfordulója előtt 
egy 100 méteres, dekorálásra váró fal felépítésével, valamint a 
Berlin tematika megjelenítésével tisztelegnek a programkíná-
latban. Szép Fruzsina programigazgató elmondta: a Világfalu-
ban koncentrálják az eddigi Világzenei Színpad, a Roma Sátor, 
az Afro-Latin Színpad és a Hungarikum Falu művészeinek leg-
javát. A korábbi Holland- és Mambo színpad az Európa nevű 
színpadban forr össze. Közös helyszínt, ezen belül tematikus 
napokat kapnak az ír és a blues zenék. A képzőművészeti te-
matikájú helyszíneket az Art Zóna tömöríti.
A tavalyi nagy siker után a szervezők úgy döntöttek, a Sziget 
Fesztiválköztársaság ideje alatt sem költöztetik el a közpon-
ti helyszínről a Sziget Eye névre keresztelt, 65 méter magas 
óriáskereket, mely egyébként Európa legnagyobb ilyen jelle-
gű, mobil építménye. A Sziget Eye az idén májustól egészen 
szeptember végéig az Erzsébet téren forog. Az élményről a 
fesztiválozóknak sem kell lemondania, a Hajógyári-szigetre 
egy másik kerék érkezik majd – jelentette be Gerendai Károly. 
 (Musicmagazin.hu)

tízezer csodaMasIna  
a Harley davIdson fesztIválon
A 15. Harley Davidson Open Road Festtel kezdődött meg jú-
nius első hétvégéjén a balatoni fesztiválszezon. A megszállott 
motorosok hagyományos alsóörsi találkozóján a legkülönbö-
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zőbb programokkal szórakoztatták a közönséget: régi és új 
sztárok adtak műsort Demjén Ferenctől és Deák Bill Gyulától 
egészen Tóth Gabiig, sőt az egykori brit sztár, a rekedtes han-
gú Bonnie Tyler is elénekelte legnagyobb slágereit. Az ötnapos 
fesztivál csúcseseménye több mint 10.000 dübörgő gyönyörű 
motor felvonulása volt 50 kilométeren át egy 15 kilométeres 
konvojban egészen Aszófőig, majd vissza. A rekkenő hőség el-
lenére a hagyományos bőrszerkóban szinte lépésben haladtak 
a Harley szerelmesei, és a résztvevők között kisorsoltak egy 
Iron 883-as Harley Davidsont. Volt azután Kaláka koncert és a 
kisgyerekek részére lábbalhajtós verseny is.

(Likebalaton.hu)

elMarad a HegyalJa fesztIvál
A szervezők nyilatkozata szerint a helyszínen, a Rakamaz 
Kempingben folytatott és tervezett munkálatok miatt az idén 
nyáron elmarad a 15.-nek tervezett korábbi években 80 ezres 
Hegyalja Fesztivál. Mint közölték: a végsőkig küzdöttek ennek 
elkerülése érdekében, de a döntés elkerülhetetlenné vált. A 
legjobb nyári mega-bulik közé fejlődött fesztivál az elmúlt más-
fél évtizedben méltán lett igen népszerű. Tavaly június végén a 
hatnapos bulin az esős idő miatt 80 ezer résztvevő volt, 5 ezer-
rel kevesebb, mint 2012-ben. 200 együttes és összesen 1.000 
fő lépett fel, köztük neves külföldi és a legjobb hazai együt-
tesek is. A fesztivál Facebook oldalán a szervezők azt írták, 
„a környéken nem állt rendelkezésre olyan terület, amely 100 
százalékig megfelelt volna a szigorú előírásoknak. Ha más vá-
rosban, más régióban lett volna megtartva, az már egy teljesen 
más fesztivál lett volna”. (MTI)

kapolcs:  
InnovácIó a 24. Művészetek völgyében
Az idén a tradíció és innováció szellemiségének jegyében még 
tágabbra nyitja kapuit július 25-én a tíznapos megújult Völgy-
Fesztivál – közölte sajtótájékoztatóján Márta István. A fesz-
tivál igazgatója úgy fogalmazott: az elmúlt évtizedek anyagi 
hullámhegyei és -völgyei után kisebb csoda, hogy már a 24. 
Völgyöt rendezhetik meg, jövőre pedig, ha minden jól megy, 
még gazdagabb kínálattal ünneplik a negyedszázados fesz-
tivált. A Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden meg-
rendezett tíznapos összművészeti fesztivál idei – hagyo-
mányos és új helyszíne Harcsa Veronika jazz-, Palya Bea, a 
Kaláka és a Fonó folk udvara, s olyan neves művészek lép-
nek fel, mint Snétberger Ferenc, a Sebő együttes, Lovasi And-
rás, Sebestyén Márta és hosszan lehetne sorolni. A program-
ismertető budapesti sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 
az érdeklődők egy új mobilalkalmazással összeállíthatják saját 
völgy-programjukat, egész évben hallgathatják a fesztiválon 
fellépő előadókat, megvásárolhatják napi- vagy hetijegyüket, 
sőt bizonyos helyszíneken még fizethetnek is a készülékükkel. 
A Völgytáblák keresése és begyűjtése is újdonság, a feszti-
vál szervezői számos budapesti és vidéki kulturális szóra-
kozóhelyre helyeztek ki QR kódokkal ellátott Völgytáblákat. 
Ahány QR kódot olvas be az illető ennek segítségével, any-
nyi százalék kedvezményt kap a jegyből – a maximálisan ösz-
szegyűjthető kedvezmény 50 százalék. A táblák lelőhelyét fo-
lyamatosan frissítik az esemény web- és Facebook oldalán: 
www.muveszetekvolgye.hu (Kultúrpart)

nIncs áfacsökkentés  
– az ngM-Hez kerÜl a M. turIzMus zrt.
Az új kormányban a fejlesztési tárcától a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz kerül a szakma legfontosabb állami intézmé-
nye, így megszűnik a terület kettős irányítása – közölte Varga 
Mihály miniszter 7 államtitkárát bemutató sajtótájékoztatóján. 
Mint elmondta, a terület irányítása Glattfelder Bélához kerül, 
aki eddig EU parlamenti képviselő volt, egyúttal megköszönte 
az előd Szatmáry Kristóf tevékenységét. Varga Mihály az élel-
miszeripar, a járműipar és a logisztika mellett a turizmust ne-
vezte meg a leginkább támogatásra érdemes, gyors fejlődést 
ígérő és magas foglalkoztatási igényű ágazatnak. A miniszter 
ugyanakkor jelezte: most nincs napirenden a fogyasztáshoz 
köthető adók – így az áfa – régóta sürgetett csökkentése. Az 
viszont jó hír, hogy az idén kezdődő uniós ciklusban várható 
7,5 ezer milliárd forint támogatás 60 százalékát vállalkozások 
és szolgáltatások fejlesztésére szánják, ebben a körben pedig 
magasan reprezentált a turizmus ágazat. (Amdala.hu)

budapest a 17. a konferencIák  
vIlágranglIstáJán
A tavalyi eredményhez képest fővárosunk három helyet lépett 
előre a Nemzetközi Konferenciák és Kongresszusok Szövet-
sége (ICCA) legutóbbi statisztikai összefoglalójának listáján 
– a szervezet kritériumainak megfelelő nemzetközi rendezvé-
nyek száma alapján. A magyarországi konferenciaturizmus 
eredményeiről megjelent tájékoztatót a Magyar Turizmus Zrt. 
Magyar Kongresszusi Igazgatósága közölte honlapján. Buda-
pest olyan jelentős kongresszusi helyszíneket utasított maga 
mögé, mint Róma (19.), Stockholm, Bangkok, Sydney (20.), 
München (25.) vagy Varsó (34.). Az ICCA 2013. évi ranglistá-
ján egyébként Párizs lett az aranyérmes, a második helyen 
Madrid, míg a harmadik helyen Bécs végzett. Az országok 
rangsorában hazánk megőrizte 32. helyét, 132 konferenci-
ával, ami az eddigi legmagasabb rendezvényszámot jelenti 
Magyarország esetében. A hazai statisztika szerint Magyar-
országon 2013-ban összesen 2.362 konferenciát rendeztek 
(melyből 1017 nemzetközi és 1345 magyar), közel 451 ezer fő 
részvételével. A rendezvények 62%-át Budapesten, 38%-át 
pedig vidéken tartották. A nemzetközi konferenciák átlagos 
hossza 3,4 nap volt, résztvevőinek átlagos száma 234 fő. A 
nemzetközi konferenciák közel 70%-ának még mindig a fő-
város ad otthont.

( www.hcb.hu )

3000 fős orvosI kongresszus Jön  
Hazánkba 2018-ban
A Magyar Nőorvos Társaság, illetve Budapest nyerte az Euró-
pai Kontraceptív és Reprodukciós Társaság (ESC) pályázatát 
– Madridot megelőzve. A kedvező döntés a szervezet május 
végi, lisszaboni soros kongresszusán született, a pályáza-
tot Prof. Dr. Bártfai György és Dr. Ács Nándor prezentálták a 
döntéshozóknak. A rendezvényen a helyszíni promóciót a Ma-
gyar Turizmus Zrt. Kongresszusi Igazgatóságának munkatár-
sa segítette. A 2400-3000 fős kongresszus rendezési jogának 
elnyerése nagyszerű példája a közös munkának és lobbizás-
nak. A győzelem szakmailag is óriási sikerként könyvelhető el, 
mivel hasonló nagyságú, nőgyógyászati témájú kongresszust 
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az elmúlt húsz évben nem rendeztek Magyarországon. A pro-
jekt támogatói: a Magyar Nőorvos Társaság, Tarlós István fő-
polgármester, a Magyar Turizmus Zrt., a Richter Gedeon Nyrt. 
és a lisszaboni magyar nagykövetség. A magyar és a spanyol 
főváros képviselői önálló standon mutatkoztak be, és a nem-
zetközi társaság tagjainak döntése alapján Budapest jelentős 
fölénnyel nyert. A több mint 2 éve tartó előkészítő munkát a 
Congressline Kft. végezte a Magyar Nőorvos Társaság szak-
mai partnereként.

(Turizmus Panoráma) 

a neMzetközI borakadéMIa  
kongresszusa Magyarországon
A hazai borvidékek bemutatása volt az egyik fő téma a Nem-
zetközi Bor Akadémia Budapesten megtartott tavaszi éves 
kongresszusán. A különböző országokból érkezett 30 bor-
szakértő előadásokat hallgatott meg, majd felkeresték a Ba-
latoni, a Villányi, a Szekszárdi, a Tokaji és az Egri borvidéket. 
Az AIV egy nagy presztízsű szervezet, s tagjai között megta-
lálhatók a legnevesebb borszakértők, szőlőbirtokosok, borá-
szok, borszakírók, a borhoz és a borvidékekhez kapcsolódó 
tudományos kutatók (geológusok, biológusok, biokémiku-
sok, jogászok, borszimbolika és bortörténelem kutatók). Az 
AIV decemberben genfi székhelyén, tavasszal pedig min-
dig más országban tart konferenciát, s a magyar képviselő-
nek 1997 után most másodszor sikerült e jogot megszerez-
nie. 2010-ben Ausztrália, majd Franciaország (Burgundia), a 
2012-es olimpia évében Anglia, tavaly pedig Argentína nyer-
te el a rendezés jogát. 1973 óta a Nemzetközi Bor Akadé-
mia egyetlen magyar tagja Dr. Cey-Bert Róbert Gyula, akit, 
a nagy nemzetközi visszhangot kiváltó bortörténelem, bor-
szimbolika kutatásainak és a dionüszoszi legendák újszerű 
elemzéseinek köszönhetően választottak az AIV rendes tag-
jai közé.

(Turizmus Panoráma)

befeJezIk a tÜskecsarnok építését
16 éves kényszerszünet után novemberre befejeződik a vita-
tott sorsú, 4.000 fős lágymányosi Tüskecsarnok építése, bár 
a hozzá kapcsolódó, 1.200 fős lelátóval rendelkező uszoda 
csak jövőre készül el. A hazai és nemzetközi sportesemények 
helyszínéül is szolgáló érdekes formájú épületet eredetileg is 
sportcsarnoknak tervezték, bár hosszú évekig folyt a vita arról, 
hogy a régóta sürgetett sokezres kongresszusi központ céljai-
ra is átalakíthatnák, de ez a két éve befejeződött kényszerszü-
net után végleg lekerült a napirendről. A 2000 fix és 1000 mobil 
ülőhellyel is rendelkező csarnokban ugyanakkor kulturális ren-
dezvényeket, koncerteket, kiállításokat is rendeznek majd. Kü-
lönleges formájú és színes fényekkel megvilágított tetőablaka-
inak köszönhetően a létesítmény várhatóan Budapest egyik új 
látványossága lesz. A Tüskecsarnokot 1993-ban kezdték épí-
teni az 1996-ra remélt EXPO fő helyszíneként, de pár év után 
leállt az építkezés, és másfél évtizedig semmi nem történt a 
csarnokkal.

(Turizmus Panoráma és Tervlap)

konferencIa-árak 35 és 54 ezerért...
A különböző konferenciák látogatottságáról és áráról készí-
tett felmérést 400 üzleti döntéshozó megkérdezésével a kon-

ferenciajegy.hu portál üzemeltetője, az Event Bridge Kft. A vé-
leménykutatásban résztvevők 73 százaléka negyedévente, 20 
százaléka havonta, míg 7 százaléka csak évente egyszer vesz 
részt valamilyen szakmai konferencián. A tanácskozásokkal 
szemben támasztott követelmények közül az előadások szín-
vonalát és az új üzleti kapcsolatok kialakítását mondták a leg-
fontosabb motivációs szempontnak. Ha szállodában rendezik 
a konferenciát, a résztvevőket kevésbé befolyásolja az, hogy 
hány csillagos a helyszín. Leginkább a természetes fény és a 
technikai szolgáltatások – a hangosítás és kivetítés – minősé-
ge számít. A szakmai rendezvényeket népszerűsítő portál által 
megkérdezettek 40 %-a felső-, míg 33 %-a középvezető volt, 
további 27 % pedig vállalkozó. A szélsőséges árakra is rákér-
deztek a szervezők, hiszen vannak olyan szakmai előadások, 
amelyekért akár 150-200 ezer Ft-ot is képesek elkérni. A vála-
szokból az derült ki, hogy a kis cégek legfeljebb 35 ezer, míg 
a nagyvállalatok 54 ezer forintot hajlandók fizetni azért, hogy 
részt vegyenek egy egynapos konferencián.

(Iroda.hu, MTI)

a kuponozás veszélyeI  
– a versenyHIvatal vIzsgálata
Az online értékesítési piacon világszerte szűkül a szállodák 
mozgástere, folyamatosan jelennek meg új eszközök és csa-
tornák, szinte követhetetlen módon, és gyakran inkorrekt ma-
gatartással.
Erre figyelmeztet a Continental Hotel Budapest igazgatója. 
Géher Zoltán szerint például árleszorító hatása van olyan le-
vadászó keresőmotoroknak, mint a Trivago, a Kayak vagy a 
HolidayCheck, sőt a Tripadvisor is rendelkezik ezzel a funk-
cióval. Bár első ránézésre ez kedvező az utasnak és persze 
bevételt hoz a szállodának is, arra egy laikus már nem figyel, 
hogy az itt szereplő árak sokszor nem egyformán tartalmaz-
zák az adókat és egyéb pluszköltségeket, nagyon kemények a 
lemondási feltételek, s ha bármi gond akad, a vendégek nem 
tudnak hol reklamálni, a szállodák pedig nem tudják érdeke-
iket kinél érvényesíteni, mert nincs elfogadható színvonalú 
ügyfélszolgálat, illetve az oldalak nem állnak közvetlen kap-
csolatban a szállodával.
Egyes online foglalási felületek gyakran nagykereskedőktől 
(wholesalerektől) vásárolnak, amelyekkel a nagyobb kapaci-
tású hotelek egész évre és kontingensben állapodnak meg, 
és ezeket a nyomott árakat értékesítik tovább, aminek kö-
vetkezményeként a hotel bevételtől esik el, és az árparitás 
is sérül. Így dolgozik például az Otel.com, az Amoma.com, a 
HotelsClick vagy a TravelRepublic. Az „ellenálló” hotelek pró-
bálkozhatnak a saját oldalra terelni a vendégeket, például a 
Tripadvisoron elhelyezett „pay per click”, azaz kattintásalapú 
kampányokkal, felajánlva valamilyen vonzó pluszszolgálta-
tást: masszázst, bekészítést, a vacsora mellé egy pohár italt. 
Viszont ebbe az irányba már a foglalási oldalak is elindul-
tak, s egy zárt, regisztrációhoz kötött törzsvendégkörnek ők 
is hasonlóan vonzó pluszokat ajánlanak fel. Ilyen az Expedia 
Elite, a Booking.com-nál a Genius vagy a HRS-nél a corporate 
discount. Új módszert jelent a „flash sales”, a las-minute „Ho-
tel Tonight” vagy a Hotel Bidroom.com. S az utóbbi időben az 
EU is foglalkozik a szállodai árazással és az uniós vizsgálat 
kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal is kiküldött kérdőíveket 
több hazai hotelnek... (Turizmus Panoráma)

hazai hírek
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a vendéglátóIpar  
a legkockázatosabb szektor
A vendéglátóiparban mentek csődbe a legmagasabb arány-
ban cégek Magyarországon az ágazatban működő vállalkozá-
sok számához képest az első negyedévben, hosszú évek óta 
először megelőzve az építőipart is. A Bisnode üzleti informá-
ciószolgáltató cég jelentése szerint a vendéglátóipari szektor 
bedőlési aránya 4,66 % volt az első három hónapban, míg az 
építőiparé 4,58 százalék. A szektorban a szállodai szolgálta-
tás bedőlési aránya alacsonyabb, mintegy 3 %-os, a vendég-
látáson belül az éttermi és mozgó vendéglátásé 4 százalék 
körüli, a legkockázatosabb tevékenység pedig az italszolgál-
tatás, ahol a cégek majdnem 6 százaléka szűnt meg. Magyar-
országon jelenleg több mint 25 ezer cég foglalkozik éttermi- 
vagy italszolgáltatással és mintegy 4 ezer folytat szálláshely 
szolgáltatást. Ezen belül a legtöbben, 57% (16,8 ezer nem 
egyéni vállalkozás) főtevékenységének az „éttermi, mozgó 
vendéglátást” jelölte meg. A kockázatok ellenére egyre több 
cég alakul a vendéglátóiparban, a tavalyi év első negyedévé-
hez képest idén majdnem megduplázódott a cégalapítások 
száma, kétharmaduk az éttermi, mozgó vendéglátásban. Te-
rületileg a Balaton környékén és Vas megyében működik a 
legtöbb vendéglátóipari vállalkozás. A Bisnode elemzése idé-
zi a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által kiadott 
trend riportot, amely szerint a magyarok csupán 3 százaléka 
jár étterembe, szemben például az olaszországi 25-30%-os 

aránnyal, és ezzel is magyarázható az éttermi- és italszolgál-
tató tevékenység magas kockázatossága.

(MTI)

Wellness: sport Helyett Habzsolás...
Közel ezer vendég és 160 wellness-szállás véleménye alapján 
a vendégek 86%-a a passzív pihenést, a fürdőzést, a szaunát 
választja és csak 10% használja ezt sportra, túrázásra, aktív ki-
kapcsolódásra, a maradék 4% pedig a gyógyászatra helyezi a 
hangsúlyt. A „Szállás.hu” április végi nem reprezentatív felmé-
rése szerint a wellnessezők általában 1-2 kg túlsúlyt szednek 
fel, amitől a legtöbben igyekeznek egy héten belül megszaba-
dulni. 87% választja a félpanziós lehetőséget, 8% all inclusive 
fogyasztást, és 4% csak reggelit. Az online kutatás válaszolói 
szerint 45-45% 60 ezer Ft alatt illetve 60-80 ezer Ft-ot költe-
nek egy hétvégén, csak 10% ad ki erre 80 ezer Ft-nál többet. 
Ugyanakkor nem csak az evés, hanem az alkoholfogyasztás 
is jellemzője a wellness hétvégéknek: a kikapcsolódás idején, 
a vendégek közel fele szívesebben fogyaszt alkoholos italokat 
is. A szállásadók több mulatságos esetet is jeleztek: volt olyan 
vendég, aki egymaga falta fel a 6 fős turnus számára kikészí-
tett reggelit, majd az utolsó kakaós csigát borravaló gyanánt az 
egyik alkalmazott kezébe nyomta. Egy másik helyen egy vallá-
si alapokra helyezett vegetáriánus életmód tábor résztvevői a 
mértékletességről tartandó előadás előtt tüntették el az összes 
házi rétest a büféasztalról. (Szallas.hu) 

hazai hírek

A technikai fejlődés, a marketingcsatornák átalakulásá-
nak folyamata a turizmust sem kíméli. Mobil platformokra 
optimalizált felületek, tartalomközpontú hirdetési megol-
dások, mindezek mellett pedig precíz és megfelelő ada-
tokat szolgáltató mérési módszerek szükségesek ahhoz, 
hogy az iparágban működő cégek talpon maradjanak.

A sikeres, „webáruház-szerű” működésen túl általában szük-
ség van némi pluszra is a bevételnövelés érdekében: hűség-
programokkal, új piacok kialakításával és erős térségi együtt-
működésekkel lehet bővíteni a szolgáltatáskínálatot. 
A Menedzserképző Központ II. Turisztikai Konferenciáján az új 
trendek alapjaitól a különleges, egyedi megoldásokig sokféle 
témából meríthettek ihletet a résztvevők. A Turisztikai Manage-
rek Szövetségének fő szakmai partnerségével, és közel 90 fő 
részvételével megrendezésre kerülő májusi, budapesti esemé-
nyen a reszponzív weboldalaktól, és az új mobilmegoldásoktól 
kezdve, a tartalommenedzsmenten, illetve a kék-óceán straté-
gián át, a hűségprogramok legújabb trendjeiről hallgathattak 
előadásokat a vendégek.

Menedzserképző Központ és Szolgáltató Kft.
Tel./fax: 06/1 872-2187

1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 13. 3/19., 119 kcs.
Székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 10/a. A ép. 7/8.

E-mail: info@menedzserkepzokozpont.hu
Web: www.menedzserkepzokozpont.hu

fókuszban az élMény – A TUriSzTiKAi MArKETiNG  
éS érTéKESíTéS új iráNyAi
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Rejtvény

A  
főváros IX. kerületében, félúton a Szabadság és a Pető-
fi híd között, közvetlenül a pesti Duna-parton, a korábbi 

Közraktárak helyén található a Bálna Budapest. A 21. század 
elejére a Közraktárak épületegyüttese leromlott. A vízszin-
tes 1. sorban olvasható holland építész és a függőleges 15. 
sorban megnevezett építész irodája készítette el egy olyan új 
épület terveit, amely a négy raktárépületből kettőt átriummal 
kapcsol össze, egyben pedig a Duna-parttal párhuzamosan 

meghosszabbítja őket egy bálnafej formájú üveghéjjal.
A Bálna kulturális, gasztronómiai, kereskedelmi központ, amely 
helyet kíván adni különféle szolgáltatásoknak, szórakoztató és 
szabadidős aktivitásnak is. Az éttermek, bisztrók kávézók szá-
mára ideális a létesítmény Duna felőli oldala közvetlen – tera-
szos – vízparti kapcsolattal, valamint a Bálna „farkában” lévő 
kilátó helyek.
A régi Közraktárak egyik megőrzött épületében működik majd 
a megújult Budapest Galéria, az első szinten a boltívek alatt 
bio piac és régiségpiac nyílik. A Bálna fejében található több-
szintes látványos tér különféle kulturális események és vásá-
rok színhelyeként szolgál. A 250 férőhelyes mélygarázs meg-
könnyíti a környékre érkezők parkolását.

egy kis történelem
Az Osztrák-Magyar Monarchia kiemelkedően fontos szállítási 
útvonala volt a Duna. A magyar gabona igen jelentős hánya-
dát ugyanis vízi úton szállították. Ennek a forgalomnak a ki-
szolgálására épült a ferencvárosi Duna-parton 1874-ben a Fő-
vámház és mellette a függőleges 16. sorban és a vízszintes 

KErESKEdElEM,  
KUlTúrA, GASzTroNóMiA  
éS rENdEzvéNyEK EGy hElyENJúlius 18-án megnyitja kapuit a Velencei-tónál a Kavics Spa 

Klub & Hotel****. A teljesen felújított klubban a régi wellness 
és fitnesz szolgáltatások mellett, kibővült szauna világ, új für-
dők, műfüves futballpálya, teniszpálya és még sok más kényel-

mi szolgáltatás várja régi 
és új vendégeit, valamint 
12 tágas és világos ven-
dégszobával egészült ki 
a komplexum. A családi-
as környezet, a sokéves 
tapasztalat, a környezet-
tudatosság, a helyi alap-
anyagok és a közvetlen, 

személyes kapcsolat a vendégekkel, az egyedül, családdal, 
vagy akár egy kisebb baráti társasággal együtt érkezőknek áll 
rendelkezésére.
A Kavics Spa Klub 
wellness és szau-
na világában 24 órás 
nyitvatartással minden a 
tökéletes felfrissülésről, 
nyugalomról és a har-
móniáról szól. Össze-
sen 2000 m2 alapterületű 
sport-, well ness- és fürdőrészlege szolgálja a vendégek teljes 
körű kikapcsolódását. A Klub egyedi tagsági rendszerrel lá-
togatható, illetve szállóvendégek részére a belépés ingyenes. 
Céges összejövetel, továbbképzés, hétvégi tréning vagy üz-
leti megbeszélésekre is felkészült a megújult Kavics. Napfé-
nyes Riviéra konferenciatermünk kapacitása maximum 60 fő 
és technikailag is teljesen felszerelt. Az egész épületben in-
gyenes WIFI elérhetőség van. A Hangulatterasz egyedi hely-
színt nyújt a kávészünetekhez is, a beépített kemence és 
tűzrakóhely különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, a 
szálloda adja az alapanyagot, a cég dolgozói pedig együtt el-
készítik a bográcsgulyást vagy a ropogós malacsültet a fősza-
kács irányításával. 

Kavics Spa Klub & Hotel
2481 Velence, Nadapi út 38.

tel: +36 1 255 2030
e-mail: hotel@kavicsklub.hu 

www.kavicsklub.hu

kavIcs SpA KlUB & hoTEl****



35

Vízszintes
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mert szigetország 69. Megfejtés 
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vész névelővel 55.  Kenőanyag 57.  vállalkozó rövidítve 60.  ritka férfi-
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Összeállította: Balázs László  
ügyvezető igazgató – G-Management Zrt. 

69. sorban szereplő építészek tervei 
alapján a Közraktárak négy csarno-
ka. A közraktárak építését 1881-ben 
fejezték be. Két évvel később épült 
meg mellette – a Boráros térnél – az 
Elevátor-ház, a gabonaszállító hajók 
rakodóállomása.
A közraktárak területén (a Duna part 
a Boráros tértől a Fővám térig) az 
áruk szállítása, rakodása, ill. raktá-
rozása a kor legmodernebb techni-
káival folyt: az Elevátor daruzta ki a 
beérkező hajók rakományát, melyet 
aztán vasúti síneken szállítottak a 
raktárakba. A 20. század első évei-
re égető szükség mutatkozott a rak-
tárak bővítésére. Két új raktár tervei 
érkeztek be a főváros vezetéséhez, 
ám ezek az eredeti tervek alapján 
nem valósultak meg. A területre csu-
pán két fa szerkezetű ideiglenes rak-
tárt építettek.
A Budapesti Közraktárak fontos sze-
repet töltöttek be a régió kereske-
delmében, hisz onnan szállították 
tovább az árut a város nagy piacai-
ra és vágóhídjaira, így a Nagyvásár-
csarnokba, illetve a Közvágóhídra is. 
A II. Világháború időszakában a köz-
raktárak és az Elevátor-ház is igen súlyos károkat szenvedett. 
Az Elevátor-ház és a két ideiglenes raktár teljesen megsem-
misült, míg a négy régebbi közraktárból csak egy szenvedett 
olyan súlyos sérülést, hogy 1948-ban le kellett bontani. A há-
borúban a Nagyvásárcsarnokot is bombatámadás érte, így a 
felújítási munkálok alatt a piacot ideiglenesen a három meg-
maradt raktárba helyezték át. A múlt század 50-es éveitől a 
raktárnak nem volt jelentősebb szerepe a logisztikában. A Bu-
dapest újság 1970-ben így írt a raktárépületekről: „A Ferencvá-
ros további fejlesztésén dolgoznak a szakemberek. Már most 
fel kell készülni a középső-Ferencváros szanálására. Felszólítják 
a MÁV-ot, hogy a Boráros tér átépítésével egyidejűleg rendez-
tesse a Duna-parti teherpályaudvart. A belkereskedelemnek a 
negyedik ötéves terv végére le kell bontania a Közraktár utcai 
Duna-parton a FÜSZÉRT-raktárakat, mert helyükbe park épül.”
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helyszínajánló
KÜlöNlEGES hElySzíN EGy KÜlöNlEGES rENdEzvéNyhEz!
várJuk a balatonnál, várJuk a fedélzeten!

A Balatoni Hajózási Zrt. 168. idényét kezdte meg 2014-ben a 
Balatonon.
Főbb üzletágaink a menetrendszerinti hajózás, a kompközle-
kedés, a rendezvényhajózás és a vitorláskikötők üzemeltetése. 
22 személyhajó-kikötőnkben 23 személyhajó, 4 komp, egy 25 
fős vitorlás, a Szaturnusz kalandvitorlás, valamint a 13 fős Ca-
lypso és két 25 fős gyorshajó közlekedik.
Egyedülálló élmény a Balaton vizén egy szép hajón, vagy a Ba-
laton partján, gyönyörű környezetben élvezni a táj szépségeit, 
a finom ételeket és italokat. 
Társaságunk hajóparkja és szállodája, a siófoki Hotel Móló*** 
különleges és egyedülálló helyszínt nyújtanak kisebb – na-
gyobb családi- és szakmai rendezvények megtartásához.
Rendezvény- és nosztalgiaflottánkon, valamint szállodánkban 
vállaljuk: állófogadások, konferenciák, sajtótájékoztatók, üzleti 
tárgyalások, kiállítások, termékbemutatók, szakmai- és csalá-
di rendezvények, esküvők, bankettek, csoportos kirándulások
megrendezését a Balatonon, melyekhez hajóink egyedi, ízlé-
ses berendezése, és a Hotel Móló*** vízparti elhelyezkedése, 
valamint a gyönyörű balatoni panoráma is különleges hangu-
latot biztosít.

Balatoni Hajózási Zrt.
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

Tel./Fax: 00 36 (84) 310 050
E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu

www.balatonihajozas.hu
www.facebook.com/balatonihajozasizrt

Hotel Móló***
Tel: 00 36 (84) 310 047;Fax: 00 36 (84) 316 090
E-mail: info@molohotel.hu
www.hotelmolo.hu
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Miskolchoz kötődik, hiszen kilencedik évét kezdte meg egy ot-
tani zeneoktatási intézményben, mint gitár tanár. Közreműköd-
tek továbbá az Alapítvány kis zongoristái: Demeter Dominika, 
Krebsz Kiara és Krebsz Dániel, valamint a tanárok közül Kékes 
Zsuzsa, Balázs Adrienne, Molcsányi Dávid és Dr. Nagy Géza.

Mindkét rendezvényen elhangzottak az Alapítvány céljai, a 
Rátkai Klubban az igazgatónő, Zalka Ilona és Dr. Szalóczy Pé-
ter tolmácsolásában, a Békeházban pedig a Családok Szövet-
sége a Világ Békéjéért és Egységéért civil szervezet – mint a 
Megszólaló Kezek társszervezete – elnöke, Krebsz Tibor és 
Dr. Szalóczy Péter előadásában.

 Skornyák József és Kékes Zsuzsa

10 éves jubileum

A Megszólaló Kezek Közhasznú Alapítvány a 2013–2014-
es tanévben tartotta meg nagyszabású 10 éves jubileumi 
rendezvényeit, melynek két előadása Budapesten került 
megrendezésre.

M 
indkét programot összekötötték egy miskolci születésű 
festőművész kiállításának megnyitójával. 2014. május 

6-án a Rátkai Klubban rendezték meg az az ünnepi hangver-
senyt, melyen a festő fia, Molcsányi Dávid is közreműködött, 
mint az Alapítvány egyik önkéntes művésztanár – gordonon.

Emellett azok a művészek léptek még színpadra, akik az Ala-
pítvány eddigi 10 éves működése alatt a legtöbbet tettek a kö-
zös célok megvalósítása érdekében.

Műsorvezető most is, mint az utóbbi években minden rendez-
vényen Dr. Szalóczy Péter, a Bartók Rádió Nívódíjjal kitüntetett 
és magánéletben orvosi feladatokat is végző (a mai napig) volt. 
Közreműködtek: Balázs Adrienne zongoraművész, Kékes Zsu-
zsa ütőhangszeres művész, Dr. Nagy Géza gitáron, Máté Gab-
riella hegedűn, Sebeszta Miklós oboán, valamint az Alapítvány 
növendéki közül még néhányan.

2014. június 6.-án a Békeházban (Budapest, bajza u.) tartotta 
meg az Alapítvány a soron következő koncertet, melyen szin-
tén kiállításra kerültek Molcsányi Jenő festményei is. Ezen a 
hangversenyen miskolci költők megzenésített veresi is el-
hangzottak, melyeket az Alapítvány egykori növendéke Szé-
csi Viktórai adott elő. Gitáron a szerző, Vihula Mihajlo kísérte, 
aki a dalokat írta. Mihajlo szintén az Alapítvány székhelyéhez, 

Jubilál a Megszólaló KezeK alapítvány

Kedves Barátaink, Ismerőseink, Szimpatizánsaink!
Alapítványunk működtetése elképzelhetetlen társadalmi segítség nélkül.

Kérjük segítse munkánkat és ajánlja fel jövedelem adójának 1%-át a Megszólaló Kezek Alapítvány javára.
Adószám: 18444773-1-05

Bankszámlánk: Takarékszövetkezeti Hitelintézet: 54900048-10007668
Hálásan köszönjük!


